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Ústavní pořádek České republiky tvoří:

•  Ústava České republiky

•  Listina základních práv a svobod

•  ústavní zákony přijaté podle Ústavy České republiky

•   ústavní zákony Národního shromáždění Československé 
republiky, Federálního shromáždění Československé socia-
listické republiky a České národní rady upravující státní hra-
nice České republiky a ústavní zákony České národní rady 
přijaté po 6. červnu 1992

Součástí právního řádu České republiky jsou také vyhlášené 
mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifi kaci dal souhlas Par-
lament České republiky a jimiž je Česká republika vázá-
na. Stanoví-li tato mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, 
použije se mezinárodní smlouva.

PRÁVO A PRÁVNÍ PŘEDPISY
 Právo je soubor pravidel, která usměrňují chování lidí, a která 

se od ostatních společenských pravidel, kterými jsou například 
morálka, náboženské normy, estetické normy, etika, nebo spor-
tovní pravidla, liší tím, že

•  je stanoví stát 

•  jsou také státem vynutitelná

Základním prvkem práva je právní předpis.

Platnost právního předpisu
Aby byl právní předpis platný, musí být

•   projednán a schválen způsobem stanoveným Ústavou 
České republiky a příslušným zákonem

•  musí být vyhlášen způsobem, který stanoví zákon

Právní předpis nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení ve 
Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení je den rozeslání příslušné část-
ky Sbírky zákonů, v níž je právní předpis zařazen. Toto datum je 
uvedeno v záhlaví Sbírky zákonů.

Právními předpisy, které se uveřejňují ve Sbírce zákonů, jsou:

•  ústava, ústavní zákony

•  zákony

•  zákonná opatření Senátu

•  nařízení vlády 

•   vyhlášky ministerstev, jiných ústředních správních úřadů 
a České národní banky

Účinnost právního předpisu
Účinnost právního předpisu obecně označuje, od které doby 

je nutné podle právní normy postupovat, tedy odkdy ji lze použí-
vat a dodržovat, nebo kdy má její používaní skončit.

Účinnost je v právním předpisu uvedena v posledním para-
grafu. Účinnosti však může právní předpis nabýt nejdříve dnem 
jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

PRÁVNÍ SÍLA ÚSTAVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústavní právo je odvětvím veřejného práva, které upra-
vuje nejdůležitější právní vztahy ve státě, a to zejména

•  základní práva a svobody občanů

•  uspořádání státu

•  rozdělení státní moci 

•  výkon státní mocií

Pramenem ústavního práva jsou

•  Ústava České republiky

•  Listina základních práv a svobod

•  ústavní zákony

Ústava České republiky, Listina základních práv a svo-
bod a ústavní zákony mají nejvyšší právní sílu. Od ostatních 
zákonů se liší především tím, jakým způsobem jsou projednávány 
a přijímány. Všechny zákony a ostatní právní předpisy nižší právní 
síly s nimi musí být v souladu a nemohou jim odporovat.

Právními předpisy nižší právní síly jsou:

•  zákony

•  zákonná opatření Senátu

•  nařízení vlády

•   vyhlášky ministerstev, jiných ústředních správních úřadů 
a České národní banky

•  vyhlášky krajů a vyhlášky obcí 

•  nařízení krajů a nařízení obcí

MOC ZÁKONODÁRNÁ, VÝKONNÁ A SOUDNÍ

Státní moc v České republice je podle Ústavy České republiky 
vykonávána třemi typy orgánů

•  mocí zákonodárnou

•  mocí výkonnou

•  mocí soudní

Moc zákonodárná
Zákonodárná moc v České republice náleží dvoukomo-

rovému Parlamentu České republiky, který tvoří

•   Poslanecká sněmovna, složená z 200 poslanců volených 
na dobu čtyř let 

•   Senát, složený z 81 senátorů volených na dobu šesti let 
s částečnou obměnou třetiny po každých dvou letech

I. 
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Komory nejsou rovnoprávné, silnější ústavní postavení 
má Poslanecká sněmovna. Jejich rozdílné postavení se 
projevuje

•  v odlišném volebním období

•  v různých volebních systémech užitých při volbách

•  v odlišných pravomocech a kompetencích

•   v rozdílech s přihlédnutím na přetržitost či nepřetržitost per-
sonálního složení (rozpustitelnost, resp. celková či částečná 
obměňovatelnost)

Do působnosti Parlamentu patří zejména
•  projednávání a schvalování zákonů

•  volba prezidenta

•   projednávání mezinárodních smluv vyžadujících souhlas 
Parlamentu

•  rozhodování o vyhlášení válečného stavu

•   rozhodování o účasti České republiky v obranných systé-
mech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem

•   vyslovování souhlasu s vysláním ozbrojených sil České 
republiky mimo území České republiky, nebo s poby-
tem ozbrojených sil jiných států na území České repub-
liky

Postavení poslance a senátora podle Ústavy 
České republiky

Mandát - poslanecká sněmovna a Senát jsou ustanovovány 
všeobecnými volbami, přičemž jednotlivá místa poslanců a sená-
torů jsou obsazována konkrétními občany České republiky. Tím je 
obsazován mandát, který znamená oprávnění i povinnosti vyplý-
vající z Ústavy, jednacího řádu a případně jiných zákonů. Mandát 
je volný, tzn., že poslanec a senátor nejsou vázáni odpovědností 
ani občanům ani politickým subjektům. Je ale neslučitelný s funk-
cí prezidenta, soudce případně jinou ústavní funkcí stanovenou 
zákonem.

Obsah mandátu poslance a senátora tvoří
•   imunita – tj. především nemožnost trestního stíhání 

poslance či senátora bez souhlasu příslušné komory, dále 
absolutní zákaz jejich trestního stíhání za projevy učiněné 
v komorách Parlamentu; patří sem i právo odepřít svědectví 
o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výko-
nem svého mandátu,

•   oprávnění a povinnosti – tj. celá řada zákonných opráv-
nění a povinností, které zajišťují výkon mandátu uvnitř 
i navenek komory. Jejich převážná část se týká možnosti 
jednat a spolurozhodovat v příslušné komoře. Poslanec či  
senátor má zejména právo a současně i povinnost účastnit 
se jednání komory a jejích orgánů, do kterých byl zvolen,

•   trestněprávní a disciplinární odpovědnost – poslanci 
a senátoři nejsou odpovědni z výkonu své funkce, jejich 
trestní stíhání je podmíněno souhlasem vlastní komory 
a mají tzv. disciplinární odpovědnost, která se vztahuje na 
přestupky, na projevy učiněné v komoře, pro něž by jinak 
mohl být trestně stíhán nebo jimiž by urazil poslance, sená-
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tora, ústavního soudce nebo jiné osoby s právem účast-
nit se parlamentního jednání. Výkon disciplinární roz-
hodovací pravomoci je dvoustupňový a v prvém stupni 
provádí disciplinární řízení mandátový a imunitní výbor 
a o odvolání disciplinárně stíhaného rozhoduje příslušná 
komora.

Moc výkonná
Výkonnou mocí se v České republice rozumí tři typy orgánů

•  prezident republiky

•  vláda 

•  státní zastupitelství

Prezident republiky
Prezident republiky je hlavou státu, tedy zastupuje stát nave-

nek a tím ztělesňuje svrchovanost státu jako subjektu navenek. 
Z výkonu své funkce není odpovědný, a proto za svou rozho-
dovací a jednací činnost podle Ústavy České republiky nenese 
důsledky včetně případné sankce. Určitou část činnosti preziden-
ta může kontrolovat a korigovat vláda, především tzv. kontrasig-
nací. Pouze při podezření, že se dopustil velezrady by mohl být 
Senátem žalován u Ústavního soudu.

Prezident republiky je volen na společné schůzi obou 
komor Parlamentu, přičemž mandát je pětiletý. Prezidentem 
může být volen pouze občan, který je volitelný do Senátu, nejvíce 
však dvakrát za sebou.

Pravomoci, které prezident vykonává se dělí na

•   pravomoci výlučné - autonomní, které vykonává 
nezávisle na vládní moci 

•   pravomoci kontrasignované, které vykonává v ústavně-
právní součinnosti s vládou – vyžadují spolupodpis předse-
dy nebo jiného člena vlády

Pravomoci výlučné

• ústavně konstitutivní

  •   jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá 
jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, pověřu-
je vládu, jejíž demisi přijal, nebo kterou odvolal, výkonem 
jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády

  •   jmenuje soudce Ústavního soudu (se souhlasem Sená-
tu) a jeho předsedu a místopředsedy

  •   jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyšší-
ho soudu

  •   jmenuje prezidenta a víceprezidenta Nejvyššího kontrol-
ního úřadu

  •   jmenuje členy Bankovní rady České národní banky

•   související nebo zasahující do činnosti jiných ústav-
ních orgánů

  •   svolává zasedání Poslanecké sněmovny a za podmínek 
stanovených v Ústavě ji rozpouští

  •   odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, 
aby se trestní stíhání nezahajovalo a bylo-li zahájeno, 
aby se v něm nepokračovalo a zahlazuje odsouzení
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  •   může vrátit zákony Poslanecké sněmovně, s výjimkou 
zákonů ústavních

  •  podepisuje zákony

Pravomoci kontrasignované

•  oblast zahraniční politiky

  •   zastupuje stát navenek

  •   sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy s tím, že toto 
sjednávání může přenést na vládu nebo s jejím souhla-
sem na její jednotlivé členy, přijímá vedoucí zastupitel-
ských misí

  •   pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí

•  oblast obrany

  •   prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil

  •   jmenuje a povyšuje generály

•  další oblasti

  •  vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a Senátu

  •   propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li 
k tomu jiný orgán

  •  jmenuje soudce obecných soudů

  •  má právo udělovat amnestii

Vláda
Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, což zvýrazňuje její 

řídící postavení v systému státní správy, ale nikoliv nadřazenost 
nad funkcí prezidenta. 

Vládu tvoří

•  předseda

•  místopředsedové 

•  ministři

Vláda je kolektivní orgán, je odpovědna Poslanecké sně-
movně a odpovídá za část rozhodnutí vykonávaných pravomoce-
mi prezidenta. Soustava ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy, které mohou na základě a v mezích zákona vydávat 
právní předpisy, je upravena v zákoně o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

K provedení zákona může vláda vydávat nařízení, která musí 
být v souladu se zákonem, ústavními zákony a mezinárodními 
smlouvami ve smyslu čl. 10 Ústavy.

Předsedu vlády a na jeho návrh i ostatní členy vlády jmenuje 
prezident republiky a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných 
úřadů.

Vláda je povinna do 30 dnů po jmenování předstoupit před 
Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o vyslovení důvěry. V přípa-
dě, že neuspěje, podává demisi. Prezident poté jmenuje nové-
ho předsedu vlády a celý proces konstituování vlády se opakuje 
s tím, že v případě neúspěchu jmenuje prezident předsedu vlády 
na návrh předsedy Poslanecké sněmovny a jestliže ani tak není 
vláda konstituována, může prezident Poslaneckou sněmov-
nu rozpustit. Vztah vlády a Poslanecké sněmovny je založen na 
důvěře či nedůvěře  a rozhoduje se o ní v případech stanovených 
v Ústavě hlasováním v Poslanecké sněmovně.
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Státní zastupitelství
Státní zastupitelství, jehož postavení je blíže upraveno zvlášt-

ním zákonem, není typickým orgánem výkonné moci, ale je nutno 
ho považovat za zvláštní a nezastupitelný orgán státní moci, který 
zejména zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení.

Moc soudní
Moc soudní je v Ústavě charakterizována jako zvláštní 

a jednotný typ státní moci, která

•   zákonem stanoveným způsobem poskytuje ochranu právům 

•  jako jediná rozhoduje o otázce viny a trestu za trestné činy

Moc soudní v Ústavě rozeznává následující principy

•   výlučnost soudní moci při rozhodování o vině a trestu za 
trestné činy

•  nezávislost soudů

•  nestrannost a nezávislost soudců

•  neodvolatelnost soudců (kromě kárné odpovědnosti)

•   poskytování ochrany právům zákonem stanoveným způsobem

•  rovnost práv všech účastníků řízení

•  ústnost a veřejnost jednání před soudem

Ústavní soud
Ústavní soud (se sídlem v Brně) je orgánem, který je součástí 

soudní moci a působí jako výlučný a nezastupitelný orgán 
ochrany ústavnosti.

Ústavní soud má následující Ústavou stanovené vztahy 
k ostatním nejvyšším ústavním orgánům

•   soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se 
souhlasem Senátu

•   Ústavní soud může zrušením podústavních norem nebo 
jejich částí, které jsou v rozporu s Ústavou, zasahovat do 
legislativní činnosti Poslanecké sněmovny

•   může také rozhodovat o mandátech všech poslanců a senáto-
rů i o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky

•   ve vztahu k výkonné moci může zrušit podzákonné předpi-
sy, jsou-li v rozporu s ústavními zákony, zákony nebo mezi-
národními smlouvami

•   ve vztahu k obecnému soudnictví může působit tím, že

  •   v roli přezkumného orgánu rozhoduje o ústavních stíž-
nostech proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zása-
hu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených práv 
a svobod

  •   obecný soud může podnítit jeho jednání tehdy, jestliže 
dospěje k závěru, že zákon, jehož má být ve věci použi-
to, je v rozporu s ústavním pořádkem

Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na 
dobu 10 let.

Soustava obecných soudů
Soustavu obecných soudů v České republice tvoří

•   Nejvyšší soud (se sídlem v Brně) – je vrcholným soud-
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ním orgánem ve věcech patřících do pravomoci obecných 
soudů, zajišťuje zákonnost rozhodování soudů tím, že roz-
hoduje o mimořádných opravných prostředcích a v jiných 
případech stanovených zákonem, dále rozhoduje o uznání 
a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů na území 
České republiky a v dalších případech stanovených záko-
nem; sleduje též pravomocná rozhodnutí soudů a v zájmu 
jejich jednotného rozhodování zaujímá stanoviska

•   Nejvyšší správní soud (se sídlem v Brně) – je vrcholným 
soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů 
ve správním soudnictví, zajišťuje jednotu a zákonnost rozho-
dování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech (kasační 
stížnost je opravný prostředek proti pravomocnému 
rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, 
jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vze-
šlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení 
soudního rozhodnutí) v případech stanovených zákonem 
a v dalších případech stanovených zákonem

•   vrchní soudy (se sídlem v Praze a v Olomouci) - rozhodují 
jako soudy druhého stupně ve věcech, ve kterých rozho-
dovaly v 1. stupni krajské soudy, přezkoumávají zákonnost 
rozhodnutí jiných orgánů v případech stanovených záko-
nem a v dalších zákonem stanovených případech

•   krajské soudy - rozhodují jako soudy 2. stupně ve věcech, 
ve kterých rozhodovaly v 1. stupni okresní soudy; zákony 
o řízení před soudy dále stanoví, ve kterých věcech rozhodují 
jako soudy 1. stupně a v jakých dalších věcech rozhodují

•   okresní soudy – rozhodují jako soudy 1. stupně, pokud 
zákony o řízení před soudy nestanoví jinak

Základní organizační formou rozhodování soudů je senátní 
rozhodování a v ostatních případech rozhodují samosoudci. 
Na rozhodování soudů se mohou podílet vedle soudců i další 
občané, a to jako přísedící.

ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY 
VÝZNAMNÁ PRO ČINNOST PŘÍSLUŠNÍKŮ 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 
ČESKÉ REPUBLIKY

Právo na život a právo na ochranu zdraví
•  Právo na život má každý

•  Lidský život je hoden ochrany již před narozením

•  Právo na ochranu zdraví má každý

Činnost příslušníků Hasičského záchranného sboru 
České republiky ovlivňuje uvedená práva následovně:

Základním posláním Hasičského záchranného České 
republiky je mimo jiné chránit životy a zdraví obyvatel před 
požáry a poskytnout účinnou pomoc při mimořádných 
událostech.

Hasičský záchranný sbor kraje pro zabezpečení záchran-
ných a likvidačních prací

•   koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly 
při provádění záchranných a likvidačních prací
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•   organizuje zjišťování a označování nebezpečných 
oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochran-
ných opatření

•   organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytová-
ní, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami 
a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatel

•   organizuje a koordinuje humanitární pomoc

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, 
právo vlastnit majetek a nedotknutelnost 
obydlí

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omeze-
na může být jen v případech stanovených zákonem.

Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlast-
níků má stejný zákonný obsah a ochranu. Vlastnictví zavazuje. 
Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 
zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poško-
zovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stano-
venou zákonem. Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnické-
ho práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona 
a za náhradu.

Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstupovat bez 
souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Jiné zásahy do nedotknutelnosti 
obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen, je-li to v demokratické 
společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro 
ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného 
ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno 
také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, 
mohou být takové zásahy zákonem dovoleny též, je-li to nezbyt-
né pro plnění úkolů veřejné správy.

Činnost příslušníků Hasičského záchranného sboru 
České republiky ovlivňuje uvedená práva následovně:

Základním posláním Hasičského záchranného sboru 
České republiky je mimo jiné chránit majetek před požáry 
a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událos-
tech.

Při provádění potřebných zjištění a služebních úkonů 
na úseku požární ochrany a při provádění záchranných 
a likvidačních prací jsou příslušníci Hasičského záchranné-
ho sboru České republiky oprávněni ke vstupu do objektů 
a zařízení a ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou k řád-
nému provedení těchto činností. K provedení zásahu, který 
nesnese odkladu, jsou oprávněni otevřít byt nebo jiný uza-
vřený prostor a vstoupit do něj.

Operační a informační střediska Hasičského záchran-
ného sboru České republiky integrovaného záchran-
ného systému jsou mimo jiné oprávněna vyžadovat 
a organizovat věcnou pomoc podle požadavku velitele 
zásahu.

Hasičský záchranný sbor kraje pro zabezpečení záchran-
ných a likvidačních prací

•   koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly 
při provádění záchranných a likvidačních prací,
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•   organizuje zjišťování a označování nebezpečných 
oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochran-
ných opatření.

Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidač-
ních prací oprávněn stanovit dočasná omezení k ochraně 
majetku, nařídit bezodkladné provádění terénních úprav 
nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrá-
cení rizik vzniklých mimořádnou událostí, vyzvat osoby 
k poskytnutí věcné pomoci.

Svoboda pohybu a pobytu
Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. Tyto svobody mohou 

být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost 
státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu 
práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu 
ochrany přírody.

Činnost příslušníků Hasičského záchranného sboru 
České republiky ovlivňuje uvedená práva následovně:

Příslušník Hasičského záchranného sboru České repub-
liky je oprávněn, vyžaduje-li to účinné zabezpečení úkolů 
Hasičského záchranného sboru České republiky, vyzvat 
každého, aby nevstupoval na určená místa nebo aby se 
podrobil omezení vyplývajících z provedení služebního 
zásahu.

Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidač-
ních prací oprávněn zakázat nebo omezit vstup osob na 
místo zásahu a nařídit, aby místo opustila osoba, jejíž pří-
tomnost není potřebná.

Zákaz nucených prací a služeb
Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

Toto ustanovení se mimo jiné nevztahuje na

•   službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních 
pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje živo-
ty, zdraví nebo značné majetkové hodnoty, nebo

•   jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo 
práv druhých.

Činnost příslušníků Hasičského záchranného sboru 
České republiky ovlivňuje uvedená práva následovně:

Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidač-
ních prací oprávněn vyzvat osoby k poskytnutí osobní 
pomoci.

Při zdolávání požáru, živelních pohrom a jiných mimo-
řádných událostí je každý povinen poskytnout přiměřenou 
osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo 
ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu 
v tom důležitá okolnost.

Právo na informace
Právo na informace jsou zaručeny.

Činnost příslušníků Hasičského záchranného sbo-
ru České republiky ovlivňuje uvedená práva násle-
dovně:
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Operační a informační střediska Hasičského záchran-
ného sboru České republiky integrovaného záchranného 
systému jsou oprávněna provést při nebezpečí z prodlení 
varování obyvatelstva na ohroženém území.

Hasičské záchranné sbory krajů pro zabezpečení 
záchranných a likvidačních prací a za stavu nebezpečí 
zabezpečují varování a vyrozumění, organizují instruktáže 
a školení v oblasti ochrany obyvatelstva. Dále zabezpeču-
jí preventivní výchovnou, propagační a ediční činnost na 
úseku požární ochrany.

OCHRANA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV 
A SVOBOD Z HLEDISKA MEZINÁRODNÍHO  

A VNITROSTÁTNÍHO                            

Lidská práva a svobody
Lidská práva mohou být v zásadě definována jako práva, která 

jsou nám vlastní a bez kterých bychom nemohli žít jako lidské 
bytosti. Lidská práva a základní svobody nám umožňují rozvinout 
a plně využít lidské kvality, naši inteligenci, talent a vědomí k uspo-
kojení duševních a dalších potřeb. Lidská práva jsou založena na 
důstojnosti a humánních hodnotách člověka, jsou to práva univer-
zální, nelze je nikomu odejmout a jsou pro všechny stejná. Náleží 
každému člověku a nikdo se jich nemůže vzdát. Lidská práva platí 
pro každého stejně  bez ohledu na taková kritéria jako je rasová 
příslušnost, barva pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politický nebo 
jiný názor, národnost nebo sociální zařazení, místo narození nebo 
individuální stav.

Lidská práva se dotýkají vztahů mezi jednotlivci a státem. 
Regulují a kontrolují státní moc nad jednotlivci, poskytují jedincům 
svobody ve vztahu ke státu a vyžadují na zemích, aby uspoko-
jovaly základní lidské potřeby osob na území s jejich působnos-
tí. Lidská práva jsou sdílena všemi kulturami a národy a nelze 
si z nich vybírat podle okamžité potřeby. Lidská práva jsou totiž 
nedělitelná a vzájemně souvisejí, ať už je řeč o právech občan-
ských, politických, hospodářských, sociálních či kulturních.

Občanská a politická práva jsou první 
skupinou lidských práv, která kladou státu 
za povinnost 

•  nezasahovat do soukromého života občanů,

•   zabezpečit určité postupy (např. zajistit systém právní 
pomoci, který dovolí i chudým nebo lidem s omezenými 
prostředky hájit svá práva u soudu, čelí-li např. obvinění 
z vážného trestného činu), nebo 

•   zajistit podíl z veřejných výdajů, aby umožnil přístup národ-
nostních menšin do sdělovacích prostředků.

Další skupinu lidských práv tvoří práva

•  ekonomická

•  sociální 

•  kulturní

Pro ekonomická a sociální práva platí, že je stát musí zajistit 
pro ty jedince, kteří toho nejsou sami schopni, např. proto, že jsou 
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nezaměstnaní nebo zdravotně postižení. Ve všech demokratic-
kých společnostech jsou ekonomická a sociální práva považo-
vána za zásadní a měla by být zaručena právě tak, jako základní 
práva občanská a politická. 

V historii získávali lidé různá práva tím, že přináleželi k určité 
skupině – rodině, kmenu, náboženství, společenství nebo náro-
du. Myšlenka, že všichni lidé mají nárok na určitá práva, však zís-
kala na významu v několika posledních staletích.

Lidská práva a systém OSN na jejich ochranu
V roce 1945 reagovali zakladatelé OSN na krutosti 2. světo-

vé války zdůrazněním významu lidských práv v Chartě OSN. 
V roce  1945 Spojené národy vytvořily Komisi pro lidská práva 
– základní výkonný orgán pro otázky lidských práv v sys-
tému OSN. 

Komise se schází každoročně v Ženevě: 

•  hodnotí otázky lidských práv

•  rozvíjí a kodifikuje nové mezinárodní normy 

•  činí doporučení vládám. 

Valné shromáždění OSN přijalo dne 10. prosince 1948 v Paříži 
Všeobecnou deklaraci lidských práv a základních svobod,  kte-
rá zůstává nejdůležitějším pilířem souboru práv 20. století týkajících 
se práv člověka a základním kamenem hnutí za lidská práva. Ačko-
liv není závazná, získala všeobecné uznání a vycházejí z ní základ-
ní závazné mezinárodní právní normy. Na jejím základě byly později 
vytvořeny dva pakty, jejichž ustanovení jsou již závazná. 

Jde o

•   Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

•   Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kul-
turních právech

OSN dále přijala Opční protokol k Mezinárodnímu paktu 
o občanských a politických právech, který zajišťuje jednotliv-
cům právo obrátit se na dohlížitelský orgán této úmluvy, kterým 
je Výbor pro lidská práva, jestliže jejich práva byla vládou poru-
šena. Musí být však splněna podmínka, že daný stát ratifikoval 
Pakt i Protokol.

Všeobecná deklarace lidských práv a dva výše zmíněné Pakty 
a Opční protokol jsou dohromady známy jako Mezinárodní lis-
tina lidských práv.

OSN také podpořila a vytvořila řadu dalších úmluv o lidských 
právech a nástrojů, které řeší podrobněji konkrétní práva. Ratifika-
cí těchto smluv se státy zavazují, že s pomocí nezávislých expertů 
provedou revizi své legislativy a postupů v dané oblasti.

Plnění smluv ze strany členských států sledují výbory OSN. 
Tyto výbory mohou žádat vlády, aby odpovídaly na vznesená 
podezření a mohou přijímat rozhodnutí a zveřejňovat je společně 
s kritikami a doporučeními. Mezinárodní normy dovolují omezení 
výkonu některých práv ze zvláštních důvodů, jako je veřejný pořá-
dek, veřejná mravnost, národní bezpečnost a práva ostatních. 
Tato omezení však musí být zakotvena v zákonech.

OSN není nadnárodní organizací a její rozhodnutí, 
vyjma rozhodnutí Bezpečnostního výboru, proto nejsou 
závazná.

Lidská práva a systém Rady Evropy na jejich 
ochranu

Základním posláním Rady Evropy bylo dosáhnout větší sho-
dy mezi evropskými demokraciemi na základě jejich vnitřní politi-
ky založené na principech individuální svobody, politické svobody 
a vlády práva, které přijaly všechny členské státy. Hlavním úspěchem 
Rady Evropy v tomto kontextu bylo vytvoření Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a svobod (dále jen „Evropská úmluva“).

Na základě Evropské úmluvy existuje

•  možnost vydávat rozhodnutí závazná pro jednotlivé státy

•  individuální právo na stížnost a nápravu

•   garance práv a svobod v ní zakotvených všem osobám 
nacházejícím se v rámci výkonu soudní pravomoci států, 
tj. státním příslušníkům daných zemí i osobám, které jejich 
státními příslušníky nejsou, včetně osob bez státní přísluš-
nosti nebo osob nezpůsobilých k právním úkonům

Evropská úmluva je právně závazná pro smluvní strany. 
Každý členský stát je po ratifi kaci vázán dvěma závazky:

•   musí v rámci výkonu soudní pravomoci ve svém státu 
zajistit práva zaručená úmluvou 

•   musí se podrobit mezinárodnímu kontrolnímu mecha-
nismu, který dodržení uvedeného závazku zaručuje

Všeobecné principy Evropské úmluvy:

•   práva Úmluvy může využívat každý v rámci zákonů 
signatářské země bez ohledu na národnost, rasu, 
vyznání nebo politickou příslušnost

•   skutečné nebo předpokládané trestní jednání neome-
zuje jednotlivce v jejich právu, aby se s nimi zacháze-
lo v souladu s požadavky Úmluvy

•   Úmluva vyžaduje respektování zákonnosti

•   Úmluva připouští, že národní orgány musí mít určitou 
volnost při rozhodování, kdy je nezbytné omezit indi-
viduální práva, aby byla ochráněna práva ostatních 
nebo z jiných zákonných veřejných zájmů

•   požaduje přiměřenou a účinnou ochranu proti zneu-
žití pravomoci, které omezují individuální práva

•   práva a svobody dané Úmluvou musí být přístupné 
bez diskriminace

•   Úmluva požaduje, aby jednotlivci měli účinný přístup 
k soudním opatřením

Úkol ochrany lidských práv zajišťuje v současné době stá-
lý Evropský soud pro lidská práva. Evropský soud zasedá 
permanentně a o osudu došlé stížnosti rozhodují od samého 
počátku nezávislí soudci. 

Na rozdíl od systému OSN vzniká na základě rozhodnu-
tí Evropského soudu pro lidská práva smluvním stranám 
právní závazek jeho rozhodnutí uskutečnit.

Lidská práva a mezinárodní humanitární 
právo

 Mezinárodní humanitární právo jsou právní normy aplikova-
telné v období ozbrojených konfliktů a válek. Řeší vztahy mezi 
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státy, mezi jednotlivci a mezi jednotlivcem a státem, udávají vždy 
skupinu osob, které bere pod ochranu. Mezinárodní humanitární 
právo se zaměřuje na permanentní, preventivní a kontrolní činnost 
v určité oblasti.

Mezi nejdůležitější dokumenty mezinárodního humani-
tárního zákonodárství patří Ženevské úmluvy na podporu 
válečných obětí:

•   ochrana zraněných a nemocných příslušníků pěchotních 
ozbrojených sil

•   ochrana zraněných, nemocných a ztroskotaných příslušní-
ků námořních ozbrojených sil

•   ochrana válečných zajatců

•   ochrana civilistů

Česká republika je smluvní stranou většiny základních úmluv 
mezinárodního humanitárního zákonodárství. Rozhodující roli při 
vytváření národní humanitární legislativy hraje Rada Evropy. Prin-
cipy mezinárodních humanitárních zákonů jsou v zásadě použitel-
né v obdobích ozbrojených konfliktů. Pokud vážné občanské 
nepokoje dosáhnou stavu národního ozbrojeného konfliktu nebo 
občanské války, je možné aplikovat standardy mezinárodních 
humanitárních zákonů nebo válečných zákonů. Tyto standardy 
mají oproti zákonům na ochranu lidských práv tu výhodu, že jsou 
určeny pro případy ozbrojeného konfliktu a umožňují okamžitou 
ochranu obětí takového konfliktu.

Lidská práva v České republice
 V České republice obsahuje výčet chráněných lidských práv 

a svobod Listina základních práv a svobod, která je nedílnou 
součástí ústavního pořádku České republiky. Vychází u meziná-
rodních smluv o lidských právech a základních svobodách. Mezi-
národní smlouvy, které byly vyhlášeny a se souhlasem Parlamen-
tu České republiky ratifikovány a jimiž je Česká republika vázána, 
jsou podle čl. 10 Ústavy České republiky součástí právního řádu 
a v případě, že mezinárodní smlouva stanoví něco jiného než 
zákon, použije se mezinárodní smlouva. Listina základních práv 
a svobod přejímá klasické dělení lidských práv, která jsou členěna 
na tzv.

•  základní lidská práva a svobody

•   politická práva, přičemž neopomíjí práva příslušníků 
národnostních a etnických menšin

•  ekonomická, sociální a kulturní práva 

•   práva na soudní a jinou právní ochranu

Tato práva a svobody, jež jsou rozvedena v řadě zákonů České 
republiky, se nalézají pod ochranou nezávislé soudní soustavy, 
která je významným garantem demokratického právního státu.

Od roku 2000 je dalším orgánem ochrany práva v České 
republice veřejný ochránce práv. Působí k ochraně osob před 
jednáním úřadů, a dalších institucí, pokud je v rozporu s prá-
vem, neodpovídá principům demokratického právního státu 
a dobré správy, jakož i před nečinností úřadů a institucí a tím 
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přispívá k ochraně základních práv a svobod. Veřejný ochránce 

práv volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 

na šest let. Hlavní činnost veřejného ochránce práv spočívá v pře-

šetřování stížností osob na postup rozhodování nebo nečinnost 

orgánů veřejné správy.

Jeho působnost se vztahuje na

•   ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé 

území státu a další správní úřady jim podléhající

•   Českou národní banku, pokud působí jako správní 
úřad

•   Radu pro rozhlasové a televizní vysílání

•   orgány územních samosprávných celků při výkonu 

státní správy

•   Policii České republiky, není-li stanoveno jinak

•  Armádu České republiky

•  Hradní stráž

•  Vězeňskou službu České republiky

•   zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest, odnětí 
svobody, ochranná nebo ústavní výchova, ochranné 
léčení a veřejné zdravotní pojišťovny

Jeho působnost se nevztahuje na

•  Parlament České republiky

•  prezidenta a vládu

•  Nejvyšší kontrolní úřad

•  zpravodajské služby České republiky

•   orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství 
a soudy, s výjimkou orgánů státní správy soudů

Na základě usnesení vlády České republiky č. 809 ze dne 

9. prosince 1998 byla zřízena Rada vlády České republiky pro 
lidská práva jako poradní orgán vlády pro otázky ochrany lid-

ských práv a základních svobod osob při výkonu soudní pravo-

moci v České republice. Sleduje dodržování a naplňování Ústavy 

České republiky, Listiny a dalších právních norem, které upravují 

ochranu a dodržování lidských práv a základních svobod. Rada 

dále sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České 

republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod. 

Činnost Rady se řídí statutem a jednacím řádem.
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Právní povaha služebního poměru

Na určení právní povahy služebního poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů není v právní teorii, obdobně jako v minulos-
ti, jednotný právní názor. Lze se setkat s názorem, že se jedná 
o zvláštní druh pracovněprávního vztahu, obdobně jako 
s názorem opačným, že se jedná o právní vztah, který je 
možno zařadit do oblasti správního práva. Domnívám se, že 
právní úpravu služebního poměru není mo0žno zařadit ani do 
jednoho odvětví práva - práva pracovního nebo správního, 
protože právní úprava služebního poměru je přechodovou 
úpravou, která vychází z obou odvětví. Zjednodušeně lze říci, 
že hmotně právní ustanovení právních předpisů, upravujících 
služební poměr, jsou odvozeny z pracovního práva, zejména 
přímo ze zákoníku práce (je možno nalézt obdobné, případ-
ně dokonce totožné, právní instituty v právní úpravě pracov-
ního poměru na jedné straně a v právní úpravě služebního 
poměru na straně druhé) zatímco procesně právní ustanovení 
mají nepochybný původ v oblasti správního práva, zejména 
v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád.

V českém právním řádu jsou zakotveny dva rozdílné služeb-
ní poměry. Jednak je to služební poměr vojáků z povolání podle 
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a služební poměr 
příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen 
”zákon o služebním poměru”). Zmínit se je možno také o záko-
nu č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správ-
ních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních 
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který má 
nabýt účinnosti až v roce 2009 a který upravuje služební poměr 
”civilních” státních zaměstnanců.

K zákonu o služebním poměru byly vydány některé pro-
váděcí předpisy. Jedná se o 

•   vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činnos-
tí zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce 
devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

•   vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor 
služebních medailí a důvody pro jejich udělení

•   vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která 
je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru

•   nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob 
přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její 
průběh, hodnocení a ukončení

•   nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah 
a způsob poskytování údajů do informačního systému 
o služebním příjmu

•   nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory 
hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů

•   nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog 
činností v bezpečnostních sborech

•  vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti

VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Druhy služebního poměru
Služební poměr příslušníka Hasičského záchranného sboru 

České republiky (dále jen “hasičský záchranný sbor”) je konci-
pován jako celoživotní povolání. Proto je služební poměr podle 
§ 9 až 11 zákona o služebním poměru rozdělen do dvou etap - 
služebního poměru na dobu určitou v rozsahu 3 let, a  služebního 
poměru na dobu neurčitou. 

V průběhu služebního poměru na dobu určitou si na jedné 
straně hasičský záchranný sbor ověřuje způsobilost příslušníka 
k výkonu služby a k přechodu do služebního poměru na dobu 
neurčitou, a na druhé straně si příslušník ověřuje, zda mu služ-
ba v tomto sboru bude vyhovovat. Z uvedeného důvodu se na 
příslušníka provádí služební hodnocení jednou ročně, narozdíl od 
příslušníka ve služebním poměru na dobu neurčitou, u něhož se 
provádí nejméně jednou za tři roky. 

Do služebního poměru na dobu určitou se zařazují všichni 
nově přijatí příslušníci. Zákon předpokládá kratší zařazení přísluš-
níka ve služebním poměru na dobu určitou, jestliže před přijetím 
do služebního poměru již byl alespoň po dobu 3 let ve služebním 
poměru k bezpečnostnímu sboru nebo ve služebním poměru 
vojáka z povolání. Vzhledem k relativně rychlé ztrátě odbornosti 
však nesmí od skončení předchozího služebního poměru uply-
nout více než 5 let.

Za trvání služebního poměru na dobu určitou musí být přísluš-
ník, narozdíl od příslušníka ve služebním poměru na dobu neur-
čitou, propuštěn z organizačních důvodů nebo z důvodu zániku 
osvědčení k seznamování se s utajovanými skutečnostmi, jestliže 
není možné ho převést na jiné služební místo, a také tehdy, pokud 
se neosvědčí, také na základě závěru služebního hodnocení. Trvá-
li služební poměr na dobu určitou, nenáleží příslušníkovi náhrada 
stravného při studiu a při vyslání na studijní pobyt.

Do služebního poměru na dobu neurčitou se příslušník dostá-
vá na základě úspěšného složení služební zkoušky (§ 12 zákona 
o služebním poměru), která se vykonává před uplynutím doby 
určité před zkušební komisí. Účelem služební zkoušky je ověřit 
teoretickou, případně též praktickou způsobilost pro zařazení do 
služebního poměru na dobu neurčitou.

Stanovuje se také povinnost služebního funkcionáře prodloužit 
služební poměr na dobu určitou, jestliže příslušníkovi brání ve 
vykonání zkoušky důležitá překážka. Důležitá překážka není blíže 
specifikována, proto záleží na posouzení služebního funkcionáře, 
jakou překážku na základě zjištění objektivního stavu uzná jako 
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důležitou. Může se jednat o neschopnost příslušníka pro nemoc 
nebo úraz, osobní překážky z rodinných nebo jiných důvodů 
apod. Prodloužení služebního poměru není nijak časově limito-
váno. Služební funkcionář jej prodlouží tak, aby příslušník mohl 
služební zkoušku vykonat do 1 měsíce po odpadnutí překážky.

Příslušník má právo na jedno opakování služební zkoušky před 
jinou zkušební komisí, jestliže ji napoprvé nevykonal úspěšně. 
Opakovanou zkoušku lze vykonat nejdříve po uplynutí 2 týdnů 
od neúspěšné zkoušky a nejpozději před uplynutím doby, na kte-
rou byl příslušník zařazen do služebního poměru na dobu určitou. 
I v tomto případě dojde k prodloužení služebního poměru na 
dobu určitou, jestliže ve vykonání opakované zkoušky brání pří-
slušníkovi nějaká důležitá překážka. 

Úspěšné složení služební zkoušky je však pouze jednou 
z podmínek vzniku služebního poměru na dobu neurčitou. Další 
podmínkou je skutečnost, že podle závěru služebního hodnocení 
dosahuje příslušník alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby. 
Nesloží-li příslušník služební zkoušku nebo se k ní nedostaví, pří-
padně dosahuje podle závěru služebního hodnocení pouze dob-
rých výsledků s výhradami nebo neuspokojivých výsledků, jeho 
služební poměr skončí uplynutím  doby určité.

Do služebního poměru na dobu neurčitou se při opětovném 
přijetí do služebního poměru zařadí příslušník, který již byl ve 
služebním poměru na dobu určitou, a to nejen podle tohoto záko-
na, ale i podle předchozích právních úprav, nebo byl ve služebním 
poměru vojáka z povolání. U toho se služební poměr na dobu 
určitou nevyžaduje, protože vojáci jsou všichni podle zákona 
č. 221/1999 Sb. ve služebním poměru na dobu určitou. Před-
pokladem ovšem je, že předchozí služební poměr uvedeného 
příslušníka nebo vojáka  skončil před méně než 5 lety. Také zde 
zákon předpokládá, že po uplynutí 5 a více let dochází ke ztrátě 
dosavadní kvalifikace pro službu v bezpečnostním sboru. 

Podmínky přijetí do služebního poměru
Pro přijetí do služebního poměru jsou stanovena přísná kritéria. 

Vyjadřují zájem státu na kvalitním personálním obsazení bezpeč-
nostních sborů. V bezpečnostních sborech by měli vykonávat služ-
bu příslušníci kvalifikovaní, duševně, fyzicky a zdravotně způsobilí, 
a morálně vyspělí. Právě nastavení podmínek pro přijetí má vést 
k vyloučení takových uchazečů o přijetí, u nichž není dána záruka, 
že budou uvedenou představu o profilu příslušníka splňovat.

Do  služebního poměru může být podle § 13 zákona o služeb-
ním poměru přijat státní občan České republiky, který

• o přijetí písemně požádá

• je starší 18 let

• je bezúhonný

•  splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na 
které má být ustanoven

•  je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby

•  je plně způsobilý k právním úkonům

•  je oprávněný seznamovat se s utajovanými skutečnostmi 
podle zákona č. 48/1998 Sb., o ochraně utajovaných sku-
tečností a o změně některých zákonů, má-li být ustanoven 
na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje
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•  není členem politické strany nebo politického hnutí

•  nevykonává živnostenskou  nebo jinou výdělečnou činnost 
a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických 
osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Tak, jako v dosavadní právní úpravě služebního poměru 
a shodně s úpravou služebního poměru státních zaměstnanců, 
se požaduje, aby příslušník byl občanem České republiky. Lze si 
položit otázku, zda v souvislosti se vstupem do Evropské unie by 
neměl být dán prostor minimálně pro přijímání občanů ostatních 
členských států unie. Domnívám se, že lpění na požadavku státní-
ho občanství je určitým pozůstatkem nedávné minulosti, kdy byly 
utajovány i ty nejbanálnější informace, a státní občanství mělo být 
zárukou utajení a také loajality s vládnoucím režimem.

Přestože se služební poměr, narozdíl od pracovního poměru, 
zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře, je také služební 
poměr zaměstnaneckým vztahem, který je založen na ústavní 
zásadě dobrovolnosti jeho vzniku. Žádost občana o přijetí do 
služebního poměru, která musí mít písemnou formu, je nezbyt-
ným předpokladem pro vydání rozhodnutí o přijetí.

Služba v bezpečnostních sborech předpokládá, že do služeb-
ního poměru bude přijat pouze příslušník, který je bezúhonný. Za 
bezúhonného se podle § 14 zákona o služebním poměru nepo-
važuje občan, který byl

•  v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmysl-
ný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody 
nepřevyšující 2 roky

•  v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný 
trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody pře-
vyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let

•  pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hra-
nicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výji-
mečnému trestu

•  v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný 
čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým 
spáchal trestný čin, je v rozporu s požadavky kladenými na 
příslušníka

Za bezúhonného se dále nepovažuje ani občan,

•   jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na zákla-
dě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zasta-
veno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li 
jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky 
kladenými na příslušníka

•  jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravo-
mocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby 
nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, neu-
plynulo ještě 10 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, 
v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka

•  který byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným 
z přestupku nebo jiného správního deliktu, je-li jednání, kte-
rým spáchal přestupek nebo jiný  správní delikt, v rozporu 
s požadavky kladenými na příslušníka

•  který vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných psy-
chotropních látkách nebo činnostech
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Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsou-
zení ani k udělení amnestie prezidentem republiky.

Podmínky přijetí do služebního poměru se oproti dosavadnímu 
stavu zpřísňují také tím, že uchazeč musí splňovat stupeň vzdě-
lání požadovaný pro služební hodnost, do níž má být při přijetí 
jmenován. Výjimka z této zásady se stanovuje jen pro příslušníky 
zpravodajských služeb, vyžaduje-li to důležitý zájem služby.  

Psychická a fyzická náročnost služby v bezpečnostním sboru 
vyžaduje také stanovení náročných kritérií pro přijetí do služební-
ho poměru v oblasti zdravotní, fyzické a osobnostní způsobilosti 
uchazeče o přijetí.

Zdravotní způsobilost občana posuzuje zařízení závodní pre-
ventivní péče na základě výpisu ze zdravotnické dokumentace 
registrujícího lékaře, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřeb-
ných vyšetření. Osobnostní způsobilost občana posuzuje psy-
cholog psychologického pracoviště bezpečnostního sboru. Proti 
lékařskému posudku o zdravotní způsobilosti i proti závěru psy-
chologa o osobnostní způsobilosti může podat občan opravný 
prostředek (návrh na přezkoumání) vedoucímu zdravotnického 
zařízení nebo vedoucímu psychologického pracoviště. Požadav-
ky na tělesnou zdatnost stanoví ředitel bezpečnostního sboru 
služebním předpisem podle služebního místa, na které má být 
příslušník při přijetí do služebního poměru ustanoven.

Uchazeč o přijetí do služebního poměru musí být plně způso-
bilý k právním úkonům. Způsobilost fyzické osoby vlastními práv-
ními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost 
k  právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí, tj. dovrše-
ním osmnáctého roku. Naopak, nezpůsobilým je uchazeč, které-
ho soud pro poruchu, jež není jen přechodná, zbavil způsobilosti 
k právním úkonům. 

 Vzhledem k tomu, že zákon stanoví omezení některých práv, 
je podmínkou přijetí také to, že uchazeč není členem politické 
strany nebo politického hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a politických hnutích, a jde-
li o služební poměr příslušníka zpravodajské služby, ani členem 
odborové organizace.

Protože zákon zakazuje příslušníkům vykonávat jinou výdě-
lečnou činnost, než je služba podle tohoto zákona, kromě čin-
nosti znalce a tlumočníka pro soud nebo správní úřad, činnosti 
v poradních orgánech vlády, vědecké, pedagogické, publicistic-
ké, literární nebo umělecké činnosti, činnosti zastupitele, příse-
dícího u soudu, vedoucího a jiného pracovníka táborů pro děti 
a mládež a správy vlastního majetku, nesmí ani uchazeč při při-
jetí vykonávat tyto činnosti. Totéž platí i o členství v řídících nebo 
kontrolních orgánech právnických osob, které provozují podnika-
telskou činnost. 

Podmínky přijetí do služebního poměru musí být splněny sou-
časně. Jestliže uchazeč splní všechny podmínky pro přijetí do 
služebního poměru a volné služební místo není obsazeno jiným 
uchazečem, musí být do služebního poměru přijat.

Služební poměr nevzniká dvoustranným projevem vůle účast-
níků (pracovní smlouvou), jako je tomu při vzniku pracovního 
poměru, ale jednostranným rozhodnutím služebního funkcionáře 
o přijetí příslušníka do služebního poměru. Rozhodnutí o přijetí 
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musí obsahovat tzv. nezbytné obsahové náležitosti, které stanoví 
přímo zákon. V rozhodnutí o přijetí musí být obsažen výrok o dni 
vzniku služebního poměru. Služební poměr vzniká dnem, který je 
stanoven v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru. Zpravidla 
se určí na první den v kalendářním měsíci, a to i tehdy, připadne-li 
na první den v měsíci jiný než obvyklý den služby. Proto se v roz-
hodnutí o přijetí stanoví také den skutečného  nástupu k výkonu 
služby, který může být odlišný ode dne vzniku služebního pomě-
ru. V rozhodnutí o přijetí se stanoví také druh služebního poměru, 
do něhož je příslušník přijímán.

Dalším povinným výrokem rozhodnutí o přijetí je výrok o usta-
novení na služební místo. Služební funkcionář ustanoví příslušní-
ka zpravidla na služební místo, pro které je stanovena služební 
hodnost referent nebo vrchní referent. Příslušníka, který již byl ve 
služebním poměru na dobu neurčitou podle tohoto zákona, lze 
při přijetí do služebního poměru ustanovit na služební místo, pro 
které je stanovena služební hodnost, kterou dosáhl již v předcho-
zím služebním poměru. Na služební místo, pro které je stanovena 
vyšší služební hodnost, než referent nebo vrchní referent, je při 
přijetí do služebního poměru ustanoven příslušník, jestliže je přijat 
do služebního poměru na základě výběrového řízení podle § 22 
odst. 4. Jedná se o výše uvedený tzv. ”boční vstup” do kariérního 
způsobu obsazování služebních míst. 

Podle toho, na jaké služební místo byl příslušník při přijetí usta-
noven, rozhodne služební funkcionář o jmenování do služební 
hodnosti.

Výrok o místě služebního působiště, jako další obsahová 
náležitost rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, obsahuje 
určení obce, v níž bude příslušník vykonávat službu.

Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí obsahovat 
také výrok o složkách služebního příjmu. Jedná se složky služeb-
ního příjmu určené pevnou měsíční výměrou - základní tarif včet-
ně jeho zvýšení, příplatek za vedení, příplatek za službu v zahra-
ničí, zvláštní příplatek a ve výjimečných případech též o osobní 
příplatek.

Příslušník se ve služebním slibu zavazuje k tomu, že

•  bude nestranným při výkonu služby

•   bude důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit 
rozkazy svých nadřízených

•  nezneužije svého služebního postavení

•   bude se chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou 
pověst bezpečnostního sboru

•  bude řádně a svědomitě plnit služební povinnosti

•   nebude váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit 
i vlastní život

Z dikce § 17 odst. 3 věty poslední zákona o služebním poměru 
vyplývá, že v případě, že se příslušník ke složení slibu nedosta-
ví nebo odmítne složit služební slib anebo jej složí s výhradami, 
služební poměr mu nevznikne.

Pokud příslušník nenastoupí do služby v den určený rozhod-
nutím o přijetí, a prokáže závažnou překážku, která mu bránila 
v nástupu služby, a uvědomí do týdne služebního funkcionáře 
o této překážce, služební poměr vznikne k tomuto dni, ale 
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výkon služby se bude realizovat až po odpadnutí překážky. 

Nenastoupí-li příslušník k výkonu služby v den, který je uve-

den v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, aniž by mu 

v tom bránila závažná překážka, nebo neuvědomí-li služeb-

ního funkcionáře o vzniku této překážky do týdne, ten roz-

hodnutí o přijetí do služebního poměru zruší. Zde se jedná 

o jediný případ, kdy podle zákona může služební funkcionář 

zrušit rozhodnutí, a to i pravomocné, bez podnětu ze strany 

příslušníka.

Ustanovení na služební místo a jmenování 
do služební hodnosti při přijetí do služebního 
poměru

Příslušník, který poprvé vstupuje do služebního poměru je 

ve smyslu § 18 zákona o služebním poměru při přijetí vždy, 

bez ohledu na dosažené vzdělání, ustanoven na služební mís-

to, pro které je stanovena jedna ze dvou nejnižších služebních 

hodností - referent nebo vrchní referent. Vzhledem k tomu, že 

výkon některých služebních míst nevyžaduje, aby byla obsa-

zena příslušníkem, který dosáhl úplného středního vzdělání, 

lze při přijetí do služebního poměru jmenovat příslušníka do 

služební hodnosti referenta. Pro většinu služebních míst však 

je stanoven požadavek úplného středního vzdělání. Příslušníci 

ustanovení při přijetí na tato služební místa budou jmenováni 

do služební hodnosti vrchního referenta.

Příslušníka, který již byl v minulosti ve služebním pomě-

ru na dobu neurčitou, lze při přijetí do služebního poměru 

ustanovit na služební místo, pro které je stanovena služební 

hodnost, kterou dosáhl již v předchozím služebním poměru. 

Z konstrukce ustanovení odstavce 3 je zřejmé, že se může 

jednat výlučně o příslušníka, který již byl ve služebním pomě-

ru podle tohoto zákona, protože předchozí právní úprava 

služebního poměru neznala pojem služební hodnost. Uve-

dený příslušník však nemá na ustanovení na služební místo, 

pro které je stanovena jím dříve dosažená služební hodnost, 

právní nárok. Služební funkcionář tak může, ale také nemusí 

učinit. Podstatné bude to, zda má k dispozici volné odpoví-

dající služební místo.

Některá služební místa nebude možno obsadit klasickým 

postupem příslušníků po kariérním žebříčku. Proto právní úpra-

va umožňuje, aby v případě, že se volné služební místo se 

zvláštním požadavkem oboru nebo zaměření vzdělání nepodaří 

obsadit postupem podle § 20 zákona o služebním poměru nebo 

na základě výběrového řízení, mohl být na určené služební místo 

výjimečně ustanoven příslušník, který dosud nebyl ve služebním 

poměru, ale splňuje podmínky přijetí do služebního poměru. Uve-

dený postup je samozřejmě smysluplný jedině tehdy, jestliže je 

obsazováno služební místo, pro něž je stanovena služební hod-

nost asistent nebo služební hodnost vyšší. Takový příslušník je 

při přijetí do služebního poměru jmenován do hodnosti odpoví-

dající služebnímu místu, to znamená do vyšší služební hodnosti 

než je služební hodnost referent nebo vrchní referent. Jedná se 

o tzv. ”boční vstup” do kariérního systému obsazování služeb-

ních míst.
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ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Služební místo
Zákon o služebním poměru v § 19 nově vymezuje defini-

ci pojmu služební místo. Služební místo vyjadřuje organizační 
a právní postavení příslušníka v bezpečnostním sboru. Je charak-
terizováno zejména systemizovanou služební hodností, stupněm 
vzdělání, oborem nebo zaměřením vzdělání, dalším odborným 
požadavkem, základním tarifem, náplní služební činnosti, rozsa-
hem oprávnění a povinností příslušníka. Organizační postavení 
příslušníka vyjadřuje jeho služební zařazení v konkrétní organizač-
ní jednotce (útvaru) hasičského záchranného sboru. To znamená, 
že i zařazení příslušníka do jiné organizační jednotky, přestože 
nedochází ke změně náplně služební činnosti nebo jiných atribu-
tů služebního místa, je důvodem pro převedení na jiné služební 
místo.

Jednotlivá služební místa se od sebe odlišují systemizova-
nou služební hodností, a tím i základním tarifem, případně také 
požadovaným stupněm vzdělání. Pro některá služební místa, pro 
která je stanovena stejná služební hodnost, mohou být požado-
vány odlišné stupně vzdělání (§ 7 odst. 3 zákona o služebním 
poměru). Služební místa může také odlišovat rozdílně stanovený 
obor nebo zaměření vzdělání. Ten však nemusí být stanoven pro 
všechna služební místa. Velmi významným rozlišovacím kritéri-
em je náplň služební činnosti, která je úzce spjata i s rozsahem 
oprávnění a povinností příslušníka, jež z výkonu služebního místa 
vyplývají.

Pro služební místa se stanoví následující hierarchie 
služebních hodností s požadavkem stupně vzdělání

• referent střední nebo střední s výučním listem                                         

• vrchní referent střední s maturitní zkouškou

• asistent střední s maturitní zkouškou                           

• vrchní asistent střední s maturitní zkouškou                            

• inspektor střední s maturitní zkouškou                              

• vrchní inspektor  střední s maturitní zkouškou nebo vyšší 
odborné

• komisař  vyšší odborné nebo vysokoškolské 
v bakalářském studijním programu   

• vrchní komisař  vysokoškolské v bakalářském studijním 
program,                      

• rada    vysokoškolské v magisterském studij-
ním programu     

•  vrchní rada   vysokoškolské v magisterském studij-
ním programu     

• vrchní státní rada  vysokoškolské v magisterském studij-
ním programu

Pro služební místo, na které je příslušník ustanoven, může být 
stanoven též požadavek oboru nebo zaměření vzdělání. Oborem 
vzdělání se přitom rozumí ucelená část vzdělání, jíž se dosahuje 
stupně vzdělání a která poskytuje kvalifikaci pro výkon povolání, 
nebo studijní obor, který je součástí studijního programu vysoké 
školy. Zaměřením vzdělání se rozumí vzdělání dosažené v odbor-
ném studiu určeném k doplnění odborných vědomostí a doved-
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ností potřebných pro výkon služebních činností nebo v progra-
mech celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon služby.

Pro výkon některých služebních míst bude nezbytné stanovit 
také další odborný požadavek, Tím se rozumí požadavek na užší 
vymezení odborné způsobilosti pro služební místo. Půjde napří-
klad o požadavek znalosti cizího jazyka, absolvování manažerské-
ho kurzu, absolvování odborných kurzů zaměřených do oblasti 
specializovaných činností (zákroků) vykonávaných jednotlivými 
službami nebo útvary bezpečnostního sboru. 

Pro výkon některých služebních míst může být stanoven také 
tzv. jiný zvláštní požadavek. Jiným zvláštním požadavkem se 
rozumí zvláštní způsobilost zdravotní, fyzická nebo osobnostní.

Způsob obsazování služebních míst
Jedním ze stěžejních ustanovení zákona o služebním poměru 

a základním kamenem, na němž je vybudován kariérní způsob 
obsazování služebních míst, je právě § 20 zákona o služebním 
poměru, který upravuje ustanovování příslušníků na služební mís-
ta. Toto ustanovení se však netýká příslušníků zpravodajských 
služeb, kteří jsou ustanovováni na služební místa poněkud odliš-
ným způsobem uvedeným v § 21 zákona o služebním poměru. 
Z dikce ustanovení § 20 až 24 zákona o služebním poměru vyplý-
vá, že obsazování volného služebního místa zahrnuje, respektive 
může zahrnovat, čtyři následující fáze. 

V první fázi je služební funkcionář povinen obsadit volné 
služební místo příslušníkem hasičského záchranného sboru, a to 
z okruhu příslušníků uvedených v § 20 odst. 1 zákona o služeb-
ním poměru, ve druhé fázi je služební funkcionář povinen obsadit 
volné služební místo příslušníkem z jiného bezpečnostního sboru, 
a to z okruhu příslušníků uvedených v odstavci 2 téhož ustano-
vení, a ve třetí fázi může obsadit uvedené místo příslušníkem libo-
volného sboru, a to z okruhu příslušníků uvedených v odstavci 
4. Nebyl-li v první nebo druhé fázi k dispozici příslušník, jehož by 
bylo možno na služební místo ustanovit, a současně ani ve třetí 
fázi takový příslušník buď k dispozici nebyl, anebo k dispozici byl, 
ale služební funkcionář se rozhodl ho na služební místo neusta-
novit, teprve tehdy je možno přistoupit ke čtvrté fázi obsazování 
služebního místa, a tou je výběrové řízení z řad příslušníků všech 
bezpečnostních sborů v nižší služební hodnosti.

Služební funkcionář využívá při obsazování volného služeb-
ního místa evidence Ministerstva vnitra o příslušnících zařaze-
ných do zálohy pro přechodně nezařazené, kterou ministerstvo 
vede podle § 3 zákona o služebním poměru. Je však zřejmé, že 
k tomu, aby služební funkcionář mohl plně dodržet literu záko-
na a stanovený postup při ustanovování příslušníků na služební 
místa, musí evidence Ministerstva vnitra obsahovat mnohem 
více údajů, než stanoví zmíněný § 3. Služební funkcionář musí 
mít přehled i o dalších příslušnících, kteří k datu obsazování vol-
ného služebního místa nejsou ustanoveni na služebním místě, 
aniž by šlo o příslušníky v záloze o přechodně nezařazené. Jed-
ná se o příslušníky, kteří byli odvoláni z dosavadních funkcí, mají 
být vyňati ze zálohy nebo požádali o převedení na jiné služební 
místo. Také příslušníci musí mít možnost nahlédnout do eviden-
ce volných služebních míst, aby mohli případně požádat o pře-
vedení na volná služební místa.
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Služební funkcionář, který obsazuje služební místo, vyčká 
14 dnů od doby, kdy zadal volné služební místo do evidence 
volných služebních míst, aby se do evidence mohli přihlásit pří-
slušníci, kteří žádají o převedení na obsazované služební místo. 
Poté zahájí řízení o ustanovení na služební místo vyhodnocením 
informací z evidence osobních údajů o nezařazených příslušní-
cích bezpečnostních sborů.

Jestliže se uvolní služební místo dosud obsazené jiným přísluš-
níkem nebo je v systemizaci služebních míst hasičského záchran-
ného sboru vytvořeno služební místo nové, je služební funkcionář 
v rámci první fáze povinen přednostně ustanovit na toto volné 
služební místo příslušníka tohoto sboru, který  

•  dosáhl služební hodnost požadovanou pro obsazované 
služební místo, splňuje stanovený stupeň vzdělání a sou-
časně také obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou pro 
služební místo stanoveny

  •   byl odvolán z dosavadního služebního místa z toho důvodu

   •   jeho dosavadní služební místo bylo v důsledku orga-
nizačních změn zrušeno (§ 25 odst. 1 písm. a) záko-
na o služebním poměru)

   •   zanikla platnost jeho osvědčení, je-li osobou určenou 
ke styku s utajovanými skutečnostmi (§ 25 odst. 1 
písm. b) zákona o služebním poměru)

   •   to vyžaduje důležitý zájem služby, působí-li jako agent 
nebo plní úkoly při předstíraném převodu anebo 
plní úkoly při zvláštní ochraně svědka (§ 25 odst. 2 
zákona o služebním poměru)

   •   to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při výko-
nu služby těhotné příslušnice, příslušnice do konce 
devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, která 
kojí, jestliže a nepodaří-li se odstranit rizika spojená 
s výkonem její služby (§ 25 odst. 3 zákona)

   •   pozbyl zdravotní, fyzickou nebo osobnostní způsobi-
lost požadovanou pro toto místo

   •   a to i tehdy jestliže příslušník před odvoláním vykoná-
val službu v jiném místě služebního působiště

  •   je zařazen v záloze pro přechodně nezařazené přísluš-
níky po dobu 1 roku nebo dobu kratší (§ 32 odst. 1 a 3 
zákona o služebním poměru), ale pouze v místě služeb-
ního působiště, kde vykonával službu před zařazením 
do zálohy (§ 34 odst. 2 zákona o služebním poměru)

  •   má být vyňat ze zálohy činné, zálohy pro studující nebo 
zálohy neplacené (§ 29, 30 a § 33 písm. a) zákona 
o služebním poměru), do níž byl zařazen z důvodu udě-
lení rodičovské dovolené, ale pouze v místě služebního 
působiště, kde vykonával službu před zařazením do 
zálohy (§ 34 odst. 1 zákona o služebním poměru)

  •   má být vyňat ze zálohy neplacené, do níž byl zařa-
zen z důvodu udělení služebního volna bez poskytnutí 
služebního příjmu (§ 33 písm. b) zákona o služebním 
poměru), a to i tehdy, jestliže před zařazením do zálo-
hy vykonával službu v jiném místě služebního působiště 
(§ 34 odst. 3 zákona o služebním poměru)



II. - SLUŽEBNÍ POMĚR PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ - PÍSEMNÁ ČÁST   SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR

26

  •   skončilo mu zproštění výkonu služby, nebyl-li dosud 
ustanoven na služební místo, nebo dosáhl vyšší než 
pro obsazované služební místo požadovanou služební 
hodnost, splňuje stanovený stupeň vzdělání a součas-
ně také obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou pro 
služební místo stanoveny

   •   byl odvolán z dosavadního služebního místa proto, 
že podle závěru služebního hodnocení dosahuje 
neuspokojivých výsledků ve výkonu služby 

   •   je zařazen v záloze pro přechodně nezařazené po dobu 
delší než 1 rok (§ 34 odst. 2 zákona o služebním poměru) 
nebo je v ní zařazen z důvodu, že podle závěru služeb-
ního hodnocení dosahoval neuspokojivých výsledků

   •   požádal o převedení na jiné služební místo (§ 26 odst. 2 
zákona o služebním poměru)

   •   má být vyňat ze zálohy neplacené, do níž byl zařazen 
z důvodu udělení služebního volna bez poskytnutí 
služebního příjmu (§ 33 písm. a) zákona o služeb-
ním poměru) a nelze ho ustanovit na služební místo 
pro které je stanovena jím dosažená služební hod-
nost, a to i tehdy, jestliže před zařazením do zálohy 
vykonával službu v jiném místě služebního působiště
(§ 34 odst. 3 zákona o služebním poměru)

Obsahuje-li evidence více uvedených nezařazených příslušní-
ků hasičského záchranného sboru, služební funkcionář ustanoví 
na služební místo některého z těchto příslušníků na základě volné 
úvahy. Přitom zpravidla zohledňuje délku a druh dosavadní praxe, 
získaný další odborný požadavek, místo dosavadního služebního 
působiště, místo trvalého pobytu příslušníka apod. Může též při-
hlédnout k oprávněným zájmům příslušníka.

Neobsahuje-li evidence nezařazené příslušníky hasičského 
záchranného sboru uvedené výše, je služební funkcionář povinen 
na služební místo ustanovit příslušníka jiného bezpečnostního 
sboru, s výjimkou zpravodajské služby, který

a) dosáhl služební hodnost požadovanou pro obsazované 
služební místo, splňuje stanovený stupeň vzdělání a současně 
také obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou pro služební místo 
stanoveny

•    byl odvolán z dosavadního služebního místa z důvodu 

  •   jeho dosavadní služební místo bylo v důsledku organi-
začních změn zrušeno (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona 
o služebním poměru)

  •   zanikla platnost jeho osvědčení, je-li osobou určenou ke 
styku s utajovanými skutečnostmi (§ 25 odst. 1 písm. b) 
zákona o služebním poměru)

  •   pozbyl zdravotní, fyzickou nebo osobnostní způsobilost 
požadovanou pro toto místo

  •   to vyžaduje důležitý zájem služby, působí-li jako agent 
nebo plní úkoly při   předstíraném převodu anebo plní 
úkoly při zvláštní ochraně svědka (§ 25 odst. 2 zákona 
o služebním poměru)

  •   to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu 
služby těhotné příslušnice, příslušnice do konce deváté-

ho měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí, jest-
liže a nepodaří-li se odstranit rizika spojená s výkonem 
její služby (§ 25 odst. 3 zákona o služebním poměru)

  •   a to i tehdy jestliže příslušník před odvoláním vykonával 
službu v jiném místě služebního působiště

•    je zařazen v záloze pro přechodně nezařazené příslušníky 
po dobu 1 roku nebo dobu kratší (§ 32 zákona o služeb-
ním poměru), ale pouze v místě služebního působiště, kde 
vykonával službu před zařazením do zálohy (§ 34 odst. 2 
zákona o služebním poměru)

•   dosáhl vyšší než pro obsazované služební místo požado-
vanou služební hodnost, splňuje stanovený stupeň vzdělání 
a současně také obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou 
pro služební místo stanoveny, a je 

  •   zařazen v záloze pro přechodně nezařazené po dobu 
delší než 1 rok (§ 34 odst. 2 zákona o služebním poměru) 
nebo je v ní zařazen z důvodu, že podle závěru služební-
ho hodnocení dosahoval neuspokojivých výsledků

  •   požádal o převedení na jiné služební místo (§ 26 odst. 2 
zákona o služebním poměru

  •   byl odvolán z dosavadního služebního místa proto, že 
podle závěru služebního hodnocení dosahuje neuspo-
kojivých výsledků ve výkonu služby 

Obsahuje-li evidence více uvedených nezařazených příslušní-
ků jiného bezpečnostního sboru, služební funkcionář ustanoví na 
služební místo některého z těchto příslušníků na základě volné 
úvahy. Přitom zpravidla zohledňuje délku a druh dosavadní praxe, 
získaný další odborný požadavek, místo dosavadního služebního 
působiště, místo trvalého pobytu příslušníka apod. Může též při-
hlédnout k oprávněným zájmům příslušníka.

Neobsahuje-li evidence nezařazené příslušníky hasičského 
záchranného sboru, ani jiného bezpečnostního sboru, které je 
povinen ustanovit na služební místo, je služební funkcionář opráv-
něn na služební místo ustanovit příslušníka 

•   hasičského záchranného sboru, který splňuje stanovený 
stupeň vzdělání a současně také obor nebo zaměření vzdě-
lání, jestliže jsou pro služební místo stanoveny, a  který

•   dosáhl služební hodnost požadovanou pro obsazované 
služební místo

  •   požádal o převedení na jiné služební místo (§ 25 odst. 4 
zákona o služebním poměru)

  •   byl při přijetí do služebního poměru jmenován do služeb-
ní hodnosti dosažené v předchozím služebním poměru 
(§ 18 odst. 3)

  •   byl přijat do služebního poměru a jmenován do služební 
hodnosti referent nebo vrchní referent

•   dosáhl služební hodnost o jeden stupeň nižší než je 
služební hodnost vrchní referent, asistent a vrchní asistent, 
a požádal o převedení na jiné služební místo (§ 26 odst. 3 
a § 22 odst. 1 zákona o služebním poměru)

•   je při opětovném přijetí do služebního poměru jmenován 
do požadované služební hodnosti (§ 18 odst. 3 zákona 
o služebním poměru)
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  •   jiného bezpečnostního sboru, s výjimkou zpravodajské 
služby, který splňuje stanovený stupeň vzdělání a sou-
časně také obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou 
pro služební místo stanoveny, a který dosáhl požadova-
nou služební hodnost 

   •   požádal o převedení na jiné služební místo (§ 25 odst. 4 
zákona o služebním poměru)

   •   má být vyňat ze zálohy činné, zálohy pro studující 
nebo zálohy neplacené, do níž byl zařazen podle 
§ 33 písm. a)

  •   příslušníka jiného bezpečnostního sboru, s výjimkou 
zpravodajské služby, který dosáhl vyšší než požadova-
nou služební hodnost a který požádal o převedení na 
jiné služební místo (§ 26 odst. 2 zákona), nebo

  •   příslušníka téhož nebo jiného bezpečnostního sboru, 
s výjimkou zpravodajské služby, který

   •   dosáhl služební hodnost o jeden stupeň nižší, než 
je služební hodnost vrchní referent, asistent nebo 
vrchní asistent, a o převedení na jiné služební místo 
požádal (§ 26 odst. 3 zákona)

   •   dosáhl požadovanou služební hodnost a skončilo 
mu zproštění výkonu služby (§ 215 odst. 6 zákona),

   •   dosáhl vyšší než požadovanou služební hodnost, 
je zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené po 
dobu kratší než 1 rok nebo má být vyňat ze zálohy 
činné, zálohy pro studující nebo zálohy neplacené, 
do níž byl zařazen podle § 33 písm. a), a o ustanove-
ní na služební místo požádal

  •   příslušníka zpravodajské služby, který splňuje stanove-
ný stupeň vzdělání a současně také obor nebo zamě-
ření vzdělání, jestliže jsou pro služební místo stanoveny, 
a který požádal o převedení na jiné služební místo 
(§ 25 odst. 4 zákona o služebním poměru)

Obsahuje-li evidence více uvedených nezařazených příslušní-
ků hasičského záchranného sboru, nebo jiného bezpečnostního 
sboru, služební funkcionář ustanoví na služební místo některé-
ho z těchto příslušníků na základě volné úvahy. Přitom zpravidla 
zohledňuje délku a druh dosavadní praxe, získaný další odborný 
požadavek, místo dosavadního služebního působiště, místo trva-
lého pobytu příslušníka apod. Může též přihlédnout k oprávně-
ným zájmům příslušníka.

Není-li při obsazování volného služebního místa k dispozici 
příslušník, kterého by bylo možno ustanovit na služební místo 
ve třech fázích uvedených v § 20 zákona o služebním poměru, 
je na obsazení volného služebního místa obligatorně vyhlášeno 
výběrové řízení. Výběrové řízení na volné služební místo vyhlašuje 
generální ředitel hasičského záchranného sboru, pokud tím nepo-
věří jiného podřízeného služebního funkcionáře. Ze zásady povin-
ného obsazování volných služebních míst výběrovým řízením je 
stanovena výjimka, která se týká obsazování služebních míst, pro 
něž je stanovena služební hodnost referent, vrchní referent, asi-
stent a vrchní asistent. Služební funkcionář proto výběrové řízení 
nevyhlásí nejen tehdy, jestliže uvedená služební místa lze obsa-
dit podle citovaného § 20, ale na základě vlastního uvážení také 
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tehdy, jestliže na takové služební místo má být z jeho rozhodnutí 
ustanoven příslušník, který má služební hodnost o jeden stupeň 
nižší, než je služební hodnost vrchní referent, asistent nebo vrchní 
asistent, požadovaná pro volné služební místo. Výběrového řízení 
se mohou zúčastnit příslušníci všech bezpečnostních sborů, kteří 
dosáhli služební hodnosti o jeden stupeň nižší, než je služební 
hodnost stanovená pro obsazované služební místo. Uchazeči 
musí pro služební místo splňovat následující požadavky:

•  stanovený stupeň vzdělání

•   obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou pro služební mís-
to stanoveny

•  stanovenou dobu trvání služebního poměru 

•   dosahovat podle závěru služebního hodnocení alespoň vel-
mi dobrých výsledků ve výkonu služby

Jestliže je obsazováno služební místo, pro které je stanove-
na nejvýše služební hodnost vrchní komisař, může se výběrové-
ho řízení zúčastnit také příslušník ve služebním poměru na dobu 
neurčitou, který dosáhl vysokoškolského vzdělání, i když dosáhl 
o dva a více stupňů nižší služební hodnost. I tento uchazeč 
musí splňovat požadavky stanovené pro volné služební mís-
to, s výjimkou požadavku doby trvání služebního poměru pro 
služební hodnost. V této souvislosti se užívá pojmu ”akcelerovaný 
postup”.

Obsazuje-li se služební místo, pro které je v systemizaci 
služebních míst hasičského záchranného sboru vyznačen zvláštní 
požadavek oboru nebo zaměření vzdělání, může se do výběrové-
ho řízení přihlásit i občan, který splňuje podmínky přijetí do služeb-
ního poměru, jestliže splňuje stanovené požadavky. Jedná se o již 
zmíněný ”boční vstup” do kariérního systému. Zákon nevymezuje 
jakým způsobem může tento příslušník dále postupovat po kari-
érním žebříčku. Nestanoví pro tento postup žádné omezení, což 
znamená, že i příslušník, který se dostal do vyšší služební hod-
nosti díky bočnímu vstupu, se napříště může přihlásit do výbě-
rového řízení na služební místo se služební hodností o stupeň 
vyšší. V tom je možno spatřovat nedostatek právní úpravy, který 
by mohl vést ke zneužití bočního vstupu pro budoucí obsazení 
služebního místa, pro který není v systemizaci služebních míst 
vyznačen zvláštní požadavek oboru nebo zaměření vzdělání.

Publikačním prostředkem bezpečnostního sboru může být 
například sbírka nebo věstník interních aktů řízení (služebních 
předpisů), v jejíž části se publikují i oznámení ředitele bezpečnost-
ního sboru nebo jiných služebních funkcionářů. Vhodnost způso-
bu publikace vyhlášení výběrového řízení musí být posuzována 
s ohledem na schopnost zajistit informování všech případných 
uchazečů na výběrovém řízení. Záleží také na tom, jaké služební 
místo se obsazuje. I tím je totiž dán rozsah nezbytné publikace 
výběrového řízení.

Služební funkcionář je povinen obsadit služební místo přísluš-
níkem, který se ve výběrovém řízení umístil jako první v pořadí 
vhodnosti pro obsazované služební místo. V této zásadě lze spat-
řovat zásadní rozdíl od předchozích právních úprav, které sice 
umožňovaly vyhlášení výběrového řízení, ale rozhodující slovo měl 
vždy služební funkcionář, který nebyl závěrem výběrové komise 
vázán. Jestliže se příslušník přihlásí do výběrového řízení, považu-
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je se to za žádost o převedení na jiné služební místo v jiné služeb-
ní hodnosti podle § 26 zákona o služebním poměru. Příslušník 
již nemůže podanou žádost vzít zpět bez souhlasu služebního 
funkcionáře.

Komise provádějící výběrové řízení může toto řízení ukončit 
se závěrem, že žádný z uchazečů není vhodný pro obsazované 
služební místo. Zákon stanovuje způsob vyhlášení výběrového 
řízení a rámcově též průběh tohoto řízení.

Převedení na jiné služební místo
Zákon vymezuje obligatorní a fakultativní důvody pro pře-

vedení na jiné služební místo. Zásadní změnou oproti stávající 
právní úpravě je kumulace právních institutů převedení na jinou 
funkci a přeložení do jiného místa služebního působiště. Vychá-
zí se z toho, že směrodatným obsahem změny služebního 
poměru jak při převedení, tak při přeložení je změna služebního 
místa (funkce). Tato změna se realizuje buď v místě služebního 
působiště nebo mimo něj. Zároveň se převedení na jiné služeb-
ní místo do jiného místa služebního působiště časově neome-
zuje.

Zákon rozlišuje převedení na jiné služební místo ve stejné 
služební hodnosti a převedení na jiné služební místo v jiné služeb-
ní hodnosti. Převedení na jiné služební místo z důvodů uvedených 
v § 25 zákona o služebním poměru je možné realizovat pouze při 
zachování služební hodnosti. Služební funkcionář musí obligator-
ně příslušníka převést na jiné služební místo, jestliže byl odvolán 
z dosavadního služebního místa, protože

•   jeho dosavadní služební místo bylo v důsledku organizač-
ních změn zrušeno

•   zanikla platnost jeho osvědčení, je-li osobou určenou ke 
styku s utajovanými skutečnostmi

•   to vyžadoval důležitý zájem služby (u příslušníka, který 
působil jako agent nebo plnil úkoly při předstíraném převo-
du anebo při zvláštní ochraně svědka)

Služební funkcionář musí obligatorně převést na jiné služeb-
ní místo také těhotnou příslušnici, příslušnici do konce devátého 
měsíce po porodu nebo příslušnici, která kojí, jestliže byla odvo-
lána z dosavadního služebního místa, protože to vyžadovala bez-
pečnost a ochrana zdraví při výkonu služby.

Služební funkcionář může příslušníka fakultativně převést na 
jiné služební místo, jestliže o to příslušník požádá. Příslušník může 
být převeden i na služební místo v jiném místě služebního půso-
biště. Může být také převeden na služební místo v jiném bezpeč-
nostním sboru.

Zálohy
Zákon o služebním poměru v § 28 upravuje tyto druhy 

záloh:

•  činnou

• pro studující

• zvláštní

• pro přechodně nezařazené

• neplacenou
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 Účelem zakotvení záloh je zabezpečení takového organizač-
ního opatření, které umožňuje zachovat služební poměr pří-
slušníka, který ze zákonem vymezených důvodů nevykonává 
službu na služebním místě stanoveném systemizací služeb-
ních míst bezpečnostního sboru. Příslušník, který má být 
zařazen do zálohy, je odvolán z dosavadního služebního mís-
ta. Po dobu zařazení v záloze mu zůstává dosažená služební 
hodnost.

Příslušníkovi zařazenému do zálohy činné a zálohy pro studu-
jící je možno určit jiné místo služebního působiště, než to, v němž 
vykonával službu po dobu ustanovení na služební místo.

Činná záloha podle § 29 zákona o služebním poměru je urče-
na pro výkon služby v mimořádných případech. Příslušník, který 
je vyslán k výkonu služby k jiné organizační složce státu, právnic-
ké nebo fyzické osobě, je vlastně ve dvou různých zaměstnanec-
kých vztazích, při nichž v jedné době plní úkoly obou zaměstna-
vatelských ”subjektů”. Podstatné však je, že při výkonu jiné práce 
koná současně službu pro hasičský záchranný sbor. Příslušníci 
mohou být vysíláni například do organizačních složek státu, kde 
plní úkoly související s úkoly bezpečnostního sboru. Příslušník, 
který je zařazen do zálohy činné a je vyslán k výkonu služby 
k jiné organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě, má 
nárok na služební příjem ve výši odpovídající průměrnému služeb-
nímu příjmu, jestliže mu není poskytována odměna za vykonanou 
práci uvedenými subjekty. Je-li tato odměna nižší než služební 
příjem podle věty první, má příslušník nárok na doplatek služeb-
ního příjmu.

V posledních letech, v nichž se Česká republiky aktivně zapo-
jila do mezinárodní spolupráce v oblasti zabezpečované bezpeč-
nostními sbory, ať už pod hlavičkou Organizace spojených náro-
dů, Evropské unie nebo dalších mezinárodních organizací, jsou 
příslušníci vysíláni vysláni k výkonu služby do zahraničí k plnění 
úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká repub-
lika vázána. Je nezbytné rozlišovat toto vyslání od ostatních způ-
sobů plnění služebních úkolů v zahraničí. Vyslání k výkonu služby 
v zahraničí, které vyžaduje zařazení do činné zálohy, má dlouho-
dobý charakter a není bezprostředně spojeno s plněním úkolů 
hasičského záchranného sboru, jehož působnost je vnitrostátní. 
Jiná je situace v případě, že příslušník plní přímo úkoly hasičské-
ho záchranného sboru na území jiného státu. Tento příslušník je 
vyslán na zahraniční služební cestu.

Zákon také upravuje právní postavení příslušníků vyslaných 
k výkonu služby v zahraničí. Podmínky výkonu služby vždy neu-
možňují aplikaci vnitrostátního zákona o služebním poměru. Proto 
se na příslušníky v záloze činné, kteří jsou vysláni k výkonu služby 
do zahraničí, vztahují ustanovení tohoto zákona jen tehdy, jestliže 
mezinárodní smlouvy, které upravují podmínky výkonu služby pří-
slušníků, nestanoví jinak.

Příslušník, kterému bylo na jeho žádost uděleno služební vol-
no na celou dobu trvání denního studia na střední škole, vyšší 
odborné škole nebo vysoké škole, které je nezbytné pro výkon 
služby, se podle § 30 zákona o služebním poměru zařadí do zálo-
hy pro studující, jestliže studium je delší než 12 měsíců. Po dobu 
zařazení v tomto druhu zálohy příslušník nevykonává službu, ale 
plní výlučně povinnosti vyplývající ze studia. Příslušník, který je 
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zařazen do zálohy pro studující, má podle § 124 odst. 2 zákona 
o služebním poměru nárok na služební příjem ve výši odpovídající 
80 % průměrného služebního příjmu.

Záloha zvláštní uvedená v § 31 zákona o služebním poměru 
má obdobnou povahu jako záloha činná. Je určena výhradně pro 
příslušníky zpravodajských služeb.  

Záloha pro příslušníky přechodně nezařazené zakotvená, v § 32 
zákona o služebním poměru, je nástrojem k zachování služebního 
poměru příslušníků ve služebním poměru na dobu neurčitou, které 
z důvodu absence odpovídajícího volného služebního místa, není 
možno ustanovit bezprostředně poté, kdy byli odvolání z dosavad-
ního služebního místa nebo byli vyjmuti z některého druhu záloh. 
Po dobu zařazení v tomto druhu zálohy příslušník nevykonává služ-
bu. Jedná se o zvláštní druh překážky na straně bezpečnostního 
sboru. Přesto má příslušník podle § 124 odst. 2 zákona o služeb-
ním poměru nárok na služební příjem ve výši odpovídající 80 % 
průměrného služebního příjmu.

V záloze pro přechodně nezařazené budou příslušníci zařaze-
ni až do doby než se nějaké odpovídající služební místo uvolní. 
Nepodaří-li se je do 1 roku od zařazení do zálohy ustanovit na 
služební místo, pro které je stanovena stejná služební hodnost, 
lze je ustanovit na služební místo, pro které je stanovena služební 
hodnost o 1 stupeň nižší, než je stanovena pro služební místo, 
které zastávali před zařazením do zálohy.

Do zálohy neplacené se zařadí příslušnice nebo příslušník, 
jimž je udělena rodičovská dovolená. Služební funkcionář vydá 
rozhodnutí o zařazení do neplacené zálohy již ke dne, v němž 
byla tato dovolená udělena, a to na dobu, po kterou příslušník 
nebo příslušnice žádá o mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. 
Do zálohy neplacené se zařadí příslušník, jemuž bylo uděleno 
služební volno bez poskytnutí služebního příjmu na dobu delší 
než 1 měsíc. Také v tomto případě se do neplacené zálohy zařadí 
na dobu udělení služebního volna. Jak je zřejmé ze samotného 
názvu tohoto druhu zálohy, příslušníkovi nenáleží po dobu zařa-
zení v záloze služební příjem.  

Jestliže pominou důvody, pro něž byl příslušník zařazen do 
zálohy, musí být ustanoven na služební místo. Ve většině případů 
se jedná o služební místo, pro které je stanovena stejná služební 
hodnost jako pro služební místo, na něž byl ustanoven před zařa-
zením do této zálohy. Taková garance však není dána ve všech 
případech. Platí to bezvýjimečně pro příslušníky vyňaté ze zálohy 
činné, pro studující a zvláštní. Stejně se postupuje tehdy, jestliže 
je ze zálohy  neplacené vyňata příslušnice nebo příslušník, kteří 
byli v záloze zařazeni z důvodu udělení mateřské nebo rodičovské 
dovolené.

Příslušník vyňatý ze zálohy činné, zálohy pro studující, zálohy 
zvláštní nebo zálohy neplacené, může být, v případě, že ho k datu 
vynětí nelze ustanovit na jiné služební místo, zařazen do zálohy 
pro přechodně nezařazené.

Příslušník, který má být vyňat ze zálohy pro přechodně neza-
řazené, nemá takovou právní jistotu, jako výše uvedení příslušníci. 
V zásadě i pro něho platí, že po vynětí musí být ustanoven na 
služební místo, pro které je stanovena stejná služební hodnost 
jako pro služební místo, na něž byl ustanoven před zařazením do 
zálohy, ale doba platnosti této zásady je omezena. Nepodaří-li 
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se uvedeného příslušníka do 1 roku od zařazení do zálohy usta-
novit na služební místo, pro které je stanovena stejná služební 
hodnost, lze jej podle § 34 odst. 2 zákona o služebním poměru 
ustanovit na služební místo, pro které je stanovena služební hod-
nost o 1 stupeň nižší, než je stanovena pro služební místo, které 
zastával před zařazením do zálohy. Příslušník zařazený do této 
zálohy z toho důvodu, že podle služebního hodnocení dosahuje 
neuspokojivé výsledky, může být zařazen na služební místo, pro 
které je stanovena nižší služební hodnost, již od počátku zařazení 
v záloze pro přechodně nezařazené.

Nejmenší právní jistotu má příslušník, který byl zařazen do 
neplacené zálohy z důvodu udělení služebního volna bez poskyt-
nutí služebního příjmu na dobu delší než 1 měsíc. Ten může být, 
nelze-li jej ustanovit na služební místo, pro které je stanovena 
stejná služební hodnost jako pro služební místo, na něž byl usta-
noven před zařazením do zálohy, ustanoven po vynětí ze zálo-
hy neplacené i na služební místo, pro které je stanovena nižší 
služební hodnost. Přitom není stanoveno o kolik stupňů může 
tato služební hodnost být nižší.

Jmenování do jiné služební hodnosti
Jmenování do vyšší služební hodnosti připadá do úvahy tehdy, 

jestliže je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je tato 
vyšší služební hodnost stanovena. Jsou to případy, kdy je přísluš-
ník bez výběrového řízení podle § 22 odst. 1 zákona o služebním 
poměru ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služeb-
ní hodnost vrchní referent, asistent a vrchní asistent, nebo případy, 
kdy je na základě výběrového řízení ustanoven na služební místo, 
pro které je stanovena vyšší služební hodnost. Do vyšší služební 
hodnosti je příslušník jmenován také tehdy, zastupuje-li na jiném 
služebním místě. Jde však o jmenování přechodného charakteru, 
protože se mu služební hodnost podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona 
o služebním poměru na dobu zastupování pouze propůjčuje.

Jestliže je příslušník ustanoven na služební místo, pro které 
je stanovena nižší služební hodnost, je jmenován do této nižší 
služební hodnosti. Jedná se o případy, kdy příslušník o převe-
dení na takové služební místo sám požádal, byl převeden proto, 
že podle závěru služebního hodnocení dosahuje neuspokojivých 
výsledků ve výkonu služby, byl ustanoven na služební místo po 
vynětí ze zálohy pro přechodně nezařazené, v níž byl zařazen déle 
než jeden rok, anebo byl ustanoven na služební místo po vynětí 
z neplacené zálohy, v níž byl zařazen proto, že mu bylo uděleno 
služební volno bez poskytnutí služebního příjmu na dobu delší 
než 1 měsíc.

Převelení
Institut převelení v dosavadní právní úpravě služebního pomě-

ru obsažen nebyl, což praxe pociťovala jako nedostatek. Převe-
lení příslušníka z důvodu důležitého zájmu služby lze podle § 36 
zákona o služebním poměru realizovat dvěma způsoby. V prv-
ním případě příslušník i nadále plní úkoly stejného charakteru, 
jaké vykonává na služebním místě, ale plní je v jiném kolektivu 
než v organizační části hasičského záchranného sboru, kde je 
služební místo systemizováno. Zejména v praxi policie, ale i jiných 
bezpečnostních sborů jsou zřizovány služební skupiny příslušníků 
určené k plnění mimořádného úkolu (někdy označované jako tzv. 
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”pracovní týmy”). Členy těchto skupin jsou příslušníci z různých 
organizačních částí jednoho nebo více sborů, kteří pro přechod-
nou dobu, díky své odbornosti získané na služebním místě, plní 
úkoly ve prospěch vyřešení mimořádného jednorázového úkolu. 
Doba, po kterou může být příslušník převelen z tohoto důvodu 
není nijak omezena.

Druhý případ, kdy může být příslušník převelen, je odůvodněn 
přechodnou potřebou hasičského záchranného sboru koncen-
trovat zvýšený počet příslušníků na splnění úkolů vyplývajících 
například z jednorázového nárůstu některých úkolů plněných 
bezpečnostním sborem nebo nutností zvládnout mimořádné situ-
ace v působnosti sboru. Příslušník po dobu převelení nevykonává 
služební činnosti, které jsou na něm jinak požadovány při výkonu 
služebního místa, na němž je ustanoven, ale vykonává činnosti 
stanovené vedoucím příslušníkem. 

Právě skutečnost, že příslušník je povinen vykonávat služeb-
ní činnosti, které nevyplývají ze zastávaného služebního místa, je 
doba jejich výkonu časově omezena. Příslušník může být v těch-
to případech převelen nejdéle na dobu 60 dnů, které jsou jeho 
obvyklými dny služby, a to v průběhu jednoho kalendářního roku. 
Časové omezení je však prolomeno tehdy, jde-li o plnění úko-
lů vyplývajících z krizové situace ve smyslu § 2 písm. b) zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon). 

Převelení příslušníka není omezeno ani místem, které je mís-
tem jeho služebního působiště. Příslušník může být převelen 
podle potřeb hasičského záchranného sboru i do jiného místa. 
V takovém případě mu náleží náhrada cestovních výdajů jako při 
služební cestě podle § 137 zákona o služebním poměru. Z pova-
hy důvodů, které vedou k převelení příslušníka, se dovozuje také 
nezbytnost stanovení podřízenosti jinému vedoucímu příslušníko-
vi v době převelení. O tom, že se dočasně změní podřízenost 
příslušníka, rozhoduje služební funkcionář.

Služební cesta
K vyslání na služební cestu podle § 37 zákona o služebním 

poměru není třeba souhlasu příslušníka. Příslušník je povinen naří-
zenou služební cestu absolvovat. Účelem služební cesty je plnění 
služebních úkolů mimo místo služebního působiště příslušníka. Pří-
slušník vyslaný na služební cestu plní úkoly, vyplývající ze zastáva-
ného služebního místa. Doba vyslání na služební cestu není záko-
nem omezena. Z povahy věci je však zřejmé, že se vždy jedná 
o dobu nezbytně nutnou ke splnění konkrétního služebního úkolu. 

Příslušník vyslaný na služební cestu plní úkoly, které mu uložil 
jeho nadřízený vedoucí příslušník. Jestliže to vyžaduje povaha 
plněného úkolu, může služební funkcionář rozhodnout, že po 
dobu služební cesty bude příslušník podřízen při plnění služeb-
ních úkolů jinému vedoucímu příslušníkovi. Při vyslání na služební 
cestu má příslušník nárok na náhradu cestovních výdajů podle 
§ 137 zákona o služebním poměru.

Studijní pobyt
Účelem studijního pobytu podle § 38 zákona o služebním 

poměru je získávání praktických a teoretických znalostí, doved-
ností a zkušeností které příslušník využije na služebním místě, 

které vykonává nebo pro které je připravován. Zákon o služebním 
poměru poskytuje příkladmý výčet forem, jimiž může být studijní 
pobyt realizován. Tím, že na školení, do kurzu nebo na odbornou 
stáž vysílá služební funkcionář, a studijní pobyt se tudíž považuje 
za výkon služby, se uvedené formy odlišují studia ve škole nebo 
v kursu, které mu nebylo nařízeno služebním funkcionářem, na 
něž se poskytuje služební volno k získání dalšího odborného 
požadavku § 72 zákona o služebním poměru.

Pokud příslušník při studijním pobytu plní v souvislosti se zís-
káváním praktických dovedností nějaké konkrétní služební úko-
ly, může služební funkcionář rozhodnout, že po dobu studijního 
pobytu bude příslušník podřízen při plnění služebních úkolů jiné-
mu vedoucímu příslušníkovi. Také při vyslání na studijní pobyt má 
příslušník nárok na náhradu cestovních výdajů podle § 137 záko-
na o služebním poměru.

Zastupování na jiném služebním místě
 Institut zastupování na jiném služebním místě, jak ho zakotvuje 

§  39 zákona o služebním poměru se poněkud liší od obdobného 
institutu zastupování ve funkci, obsaženého v minulé právní úpra-
vě služebního poměru, a to zejména účelem, pro který je zřízen. 
Pověřit zastupováním lze příslušníka ve dvou případech. Prvním 
důvodem, který vyvolává potřebu zastupování je dlouhodobá 
nepřítomnost příslušníka, který je na služebním místě ustanoven. 
Příčiny dlouhodobé nepřítomnosti zastupovaného příslušníka 
mohou být různé. Jedná se například o déletrvající neschopnost 
ke službě, udělení služebního volna při studiu, vyslání na studijní 
pobyt, atd.

Druhým důvodem, v důsledku něhož může vzniknout potře-
ba zastupování na služebním místě, je překlenutí doby, po kterou 
trvá výběrové řízení na obsazení volného služebního místa a zajiš-
tění plnění úkolů z tohoto místa vyplývajících. Výběrové řízení je 
vyhlášeno na služební místo nově zřízené nebo na služební mís-
to, z něhož byl odvolán jiný příslušník, který ho dosud vykonával, 
za předpokladu, že na něho nebylo možno příslušníka ustanovit 
podle § 20 zákona o služebním poměru. Jestliže tedy příslušník 
v prvním případě zastupuje na služebním místě, které je obsa-
zené, ve druhém případě zastupuje na služebním místě, které je 
volné a současně probíhá proces směřující k jeho obsazení. 

Aby nedocházelo k pochybnostem o právním postavení pří-
slušníka, který je pověřen zastupováním na jiném služebním mís-
tě, upravuje se režim zastupování v tom smyslu, že je vysloven 
zákaz výkonu dosavadních služebních úkolů, které vyplývají ze 
služebního místa, na němž příslušník zůstává po dobu zastupo-
vání ustanoven.

Pověřit příslušníka zastupováním lze výlučně na jiném služeb-
ním místě, pro které je stanovena vyšší služební hodnost. Po dobu 
zastupování má proto příslušník nárok na propůjčení odpovídající 
služební hodnosti. Pověření zastupováním na jiném služebním 
místě lze realizovat jak v místě služebního působiště zastupujícího 
příslušníka, tak i v jiném místě. 

Zproštění výkonu služby
I v nové právní úpravě zůstává zachován institut zproštění 

výkonu služby (§ 40 zákona o služebním poměru), který slouží 
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k ochraně zájmů hasičského záchranného sboru, ale i zájmů 
občanů v případě, že je příslušník podezřelý ze spáchání proti-
právního jednání. Narozdíl od předchozí právní úpravy je při spl-
nění zákonem stanovených hmotně právních podmínek zproštění 
výkonu služby obligatorní. Služební funkcionář je povinen zproš-
tění realizovat. Podmínkou pro zproštění výkonu služby je

•  důvodné podezření, že příslušník spáchal 

  • trestný čin

  •  kázeňský přestupek 

  •   jednání, které má znaky přestupku nebo jiného správní-
ho deliktu

•  ponechání příslušníka ve výkonu služby ohrožovalo 

  •  důležitý zájem služby

  •  průběh prošetřování jeho jednání

Podezření z protiprávního jednání musí být důvodné. Nemůže 
se tudíž jednat o pouhou subjektivní domněnku služebního funk-
cionáře, který je oprávněn o zproštění rozhodnout, ale o protipráv-
ním jednání musí svědčit určité indicie. Přitom není rozhodující, 
jaká informace nebo jaké konkrétní důkazy ke vzniku podezření 
vedly. Služební funkcionář se o jednání příslušníka, které vykazuje 
znaky protiprávního činu, může dovědět z vlastní kontrolní čin-
nosti, hlášení svých podřízených, ze sdělení jiných orgánů, apod.

Druhá hmotně právní podmínka pro rozhodnutí o zproštění 
spočívá v tom, že se má předejít ohrožování důležitého zájmu 
služby. Za důležitý zájem služby se, ve smyslu § 201 odst. 1 záko-
na o služebním poměru, považuje zájem hasičského záchranné-
ho sboru na včasném a kvalitním plnění svěřených úkolů. V kon-
krétním případě se může jednat o široký okruh skutečností, které 
v daných souvislostech mohou ztěžovat výkon služby, narušovat 
kázeň ostatních příslušníků, ale také ohrožovat důvěru občanů 
v hasičský záchranný sbor. V některých případech by ponechání 
příslušníka ve výkonu služby umožnilo příslušníkovi pokračovat 
v trestné činnosti, ovlivňovat svědky nebo odstraňovat důkazy 
o jeho jednání, a tím ohrožovat průběh prošetřování jeho činu.

Po dobu zproštění, po kterou je příslušník podezřelý z proti-
právního jednání, se pozastaví jeho práva (oprávnění) a povinnos-
ti, které pro něj vyplývají z právních a ostatních předpisů upravu-
jících činnost hasičského záchranného sboru a jeho příslušníků 
(například zákon č. 238/2000 Sb., Hasičském záchranném sboru 
České republiky a o změně některých zákonů).  

Vzhledem k negativním zkušenostem s doručováním rozhod-
nutí a dalších písemností příslušníkům zproštěným výkonu služby, 
bylo zakotveno oprávnění služebního funkcionáře nařídit přísluš-
níkovi zproštěnému výkonu služby dosažitelnost v místě trvalého 
pobytu nebo na jiném místě, které stanoví na žádost příslušníka, 
a to v rozsahu, jenž je nezbytný pro stanovení nástupu k výkonu 
služby. Nařízení dosažitelnosti zproštěného příslušníka nesmí být 
zaměňováno za omezení místa, kde se příslušník zproštěný výko-
nu služby může po dobu zproštění pohybovat.  

Zproštění výkonu služby se zpravidla ukončí tehdy, jestliže 
odpadne některá z hmotně právních podmínek, které vedly ke 
zproštění, například bylo-li o trestném činu pravomocně rozhod-
nuto nebo již není ohrožen důležitý zájem služby. Jestliže však 

v souvislosti se spácháním trestného činu, kázeňského přestupku, 
anebo s jednáním, které má znaky přestupku nebo jiného správ-
ního deliktu, je dán důvod k propuštění příslušníka ze služebního 
poměru z důvodu, že příslušník

•  byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 
úmyslně

•  byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti a jednání, kterým trestný čin spáchal, je v roz-
poru s požadavky kladenými na příslušníka

•  bylo v řízení o úmyslném trestném činu pravomocně roz-
hodnuto o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání 
nebo bylo pravomocně schváleno narovnání a jednání, kte-
rým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladený-
mi na příslušníka

•  porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného 
jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohro-
zit dobrou pověst bezpečnostního sboru

trvá jeho zproštění výkonu služby až do skončení služební-
ho poměru. Jinak řečeno, zproštění trvá, i když se podezření 
ze spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání 
prokázalo.

Příslušník, který je zproštěn výkonu služby, má podle § 124 
odst. 6 zákona o služebním poměru nárok na služební příjem ve 
výši 50 % služebního příjmu odpovídajícího průměrnému služeb-
nímu příjmu. To neplatí, byl-li příslušník vzat do vazby. Jestliže 
se v řízení o kázeňském přestupku, o jednání, které má znaky 
přestupku nebo jiného správního deliktu, anebo o trestném činu 
neprokáže vina příslušníka, doplatí se mu část služebního příjmu, 
o níž mu byl služební příjem zkrácen.

SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Způsoby skončení služebního poměru
Služební poměr příslušníka podle § 41 zákona o služeb-

ním poměru skončí

• uplynutím doby určité

• propuštěním

• úmrtím nebo prohlášením za mrtvého

•  dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž příslušník 
dovršil věku 65 let

Způsoby skončení uvedené v písm. a), c) a d) jsou založeny 
na objektivních právních skutečnostech (právních událostech). 
Propuštění ze služebního poměru je způsob skončení služebního 
poměru založený ne rozhodnutí služebního funkcionáře.

Uplynutím doby určité skončí služební poměr v trvání 3 let, 
do něhož se zařazuje příslušník při prvním přijetí do služebního 
poměru, jestliže nevykonal služební zkoušku nebo ji nevykonal 
úspěšně. Uplynutím doby skončí také služební poměr příslušníka, 
který byl ke dni účinnosti zákona ustanoven na služební místo, 
pro které nesplňuje stanovený stupeň vzdělání, a v době stano-
vené v § 215 odst. 8 zákona o služebním poměru si nedoplnil 
stanovené vzdělání nebo nebyl převeden na služební místo, pro 
které splňuje stupeň vzdělání a obor nebo zaměření vzdělání.
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Služební poměr končí také dnem, kdy došlo k úmrtí příslušní-
ka. Stejné účinky jako úmrtí příslušníka má i rozsudek soudu vyda-
ný v řízení o prohlášení za mrtvého podle § 195 a následujících 
občanského soudního řádu. V rozsudku uvede den, který  platí za 
den smrti nezvěstného, popřípadě den, který nezvěstný nepřežil. 
Zánik a přechod nároků po smrti příslušníka je řešen v § 212 záko-
na o služebním poměru.

Novým způsobem skončení služebního poměru je skončení 
na základě dosažení věku. Příslušníkovi, který v průběhu kalen-
dářního roku dovršil věku 65 let, skončí přímo ze zákona (ex lege) 
služební poměr ke dni 31. prosince daného kalendářního roku.

Propuštění ze služebního poměru
Důvody propuštění ze služebního poměru uvedené v ustano-

vení § 42 zákona o služebním poměru mají obligatorní charakter. 
Služební funkcionář musí příslušníka propustit, jsou-li splněny 
podmínky pro propuštění, tedy je-li dán důvod propuštění.

Příslušník musí být ze služebního poměru propuštěn, 
jestliže

•  byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně

•  byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti a jednání, kterým trestný čin spáchal, je v roz-
poru s požadavky kladenými na příslušníka

•  bylo v řízení o úmyslném trestném činu pravomocně rozhod-
nuto o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání (§ 307 
trestního řádu) nebo bylo pravomocně schváleno narovnání 
(§ 309 trestního řádu) a jednání, kterým trestný čin spáchal, 
je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka

•  porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného 
jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohro-
zit dobrou pověst bezpečnostního sboru

• mu byl uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti,

•  porušil omezení stanovená v § 47 nebo § 48 zákona 
o služebním poměru

•  pozbyl státní občanství České republiky

•  podle lékařského posudku zdravotnického zařízení dlouho-
době pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjim-
kou zdravotních důvodů souvisejících s těhotenstvím

•  mu bylo odňato osvědčení o tělesné zdatnosti nebo 
o odborné způsobilosti stanovené v § 72 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

•  podle posudku psychologa bezpečnostního sboru pozbyl 
osobnostní způsobilost k výkonu služby

•  byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena nebo byl 
této způsobilosti zbaven

•  uplynula doba uvedená v § 32 odst. 2 zákona o služeb-
ním poměru a důvod pro zařazení do zálohy pro přechodně 
nezařazené nepominul

•  požádal o propuštění

Propuštěn musí být příslušník, jestliže byl pravomocně odsou-
zen pro trestný čin spáchaný úmyslně. Trestný čin je spáchán 
úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním 
zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo 

věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení 
způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. Služeb-
ní funkcionář může rozhodnutí doručit příslušníkovi pouze za 
předpokladu, že se hodnověrným způsobem dozví, že rozsudek, 
kterým byl příslušník uznán vinným ze spáchání trestného činu, 
nabyl právní moci. Služební poměr v tomto případě skončí dnem 
doručení rozhodnutí o propuštění.

Propuštěn musí být také příslušník, který byl pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, ale jen tehdy, 
že jednání, kterým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky 
kladenými na příslušníka. Služební poměr v tomto případě skončí 
také dnem doručení rozhodnutí o propuštění. Trestný čin je spá-
chán z nedbalosti, jestliže pachatel věděl, že může způsobem 
uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 
tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové 
porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jed-
náním  může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom 
vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl 
a mohl.

Poněkud problematická je dikce vyvolávající otázku, jakým 
jednáním je jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na 
příslušníka. Jedná se v podstatě o takový trestný čin, který, byť je 
trestným činem nedbalostním, je obecně chápán jako trestný čin, 
který vylučuje setrvání příslušníka ve služebním poměru s ohle-
dem na zachování nezbytné důvěryhodnosti hasičského záchran-
ného sboru a jeho příslušníků.

Propouštěcí důvod uvedený pod písmenem c) reaguje na 
případy, kdy nedošlo k odsouzení příslušníka za trestný čin, ale 
v řízení o úmyslném trestném činu bylo pravomocně rozhodnuto 
o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání nebo bylo pravo-
mocně schváleno narovnání a jednání, kterým trestný čin spá-
chal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka. Služební 
poměr v tomto případě skončí dnem doručení rozhodnutí o pro-
puštění. 

Velmi kontroverzním je propouštění důvod spočívající v poru-
šení služebního slibu příslušníkem tím, že se dopustil zavržení-
hodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé 
ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební poměr 
v tomto případě skončí dnem doručení rozhodnutí o propuštění.

Propuštěn musí být také příslušník, kterému byl uložen kázeň-
ský trest odnětí služební hodnosti. Kázeňský trest odnětí služební 
hodnosti se podle § 186 odst. 7 zákona o služebním poměru 
ukládá za kázeňský přestupek se zvlášť škodlivým následkem, 
za porušení povinnosti vyplývající z omezení práv příslušníka, 
za jednání, kterým příslušník porušil služební slib, za opakované 
spáchání kázeňského přestupku se škodlivým následkem, jestliže 
předcházející uložení kázeňských trestů nevedlo v období 3 let 
k obnovení služební kázně příslušníka, za jednání, které má znaky 
přestupku a je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, 
anebo za opakované dosahování neuspokojivých výsledků ve 
výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení. Služební 
poměr v tomto případě skončí dnem doručení rozhodnutí o pro-
puštění.

Z uvedeného si lze povšimnout, že některé propouštěcí důvo-
dy se v právní úpravě propuštění objevují opakovaně. Porušení 

•
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slibu je nejen samostatným důvodem propuštění uvedeným pod 
písmenem d), ale také důvodem pro uložení kázeňského trestu 
odnětí služební hodnosti, a tím současně k propuštění podle pís-
mene e). Přitom pro odnětí hodnosti není nutno, aby porušení sli-
bu bylo spácháno oním zavrženíhodným jednáním. Právní jistota 
příslušníka o setrvání ve služebním poměru se prakticky libovol-
ným výkladem služebního slibu ještě významněji oslabuje. 

Opakovaným důvodem pro propuštění je i důvod vyjádře-
ný v písmenu f), podle něhož bude propuštěn příslušník, který 
porušil omezení stanovená v § 47 nebo § 48 zákona a služebním 
poměru. Služební poměr v tomto případě skončí dnem doručení 
rozhodnutí o propuštění. Opakovaným důvodem je proto, že za 
porušení povinnosti vyplývající z omezení práv příslušníka může 
být uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti.

Dalším důvodem propuštění je skutečnost, že příslušník pozbyl 
státní občanství České republiky. Státního občanství pozbý-
vá občan prohlášením nebo nabytím cizího státního občanství, 
pokud tak stanoví zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání 
státního občanství. Služební poměr v tomto případě skončí dnem 
doručení rozhodnutí o propuštění.

Propuštěn musí být také příslušník, který podle lékařského 
posudku zdravotnického zařízení dlouhodobě pozbyl zdravotní 
způsobilost k výkonu služby. Poněkud nadbytečně se v ustano-
vení písmene h) výslovně vylučuje možnost propustit příslušnici ze 
zdravotních důvodů souvisejících s těhotenstvím. V praxi k tako-
vému postupu služebního funkcionáře, ale zejména zdravotnické-
ho zařízení, nikdy nemůže dojít. Jednalo by se o porušení antidis-
kriminačních ustanovení uvedených v § 77 zákona o služebním 
poměru. Služební poměr v tomto případě skončí dnem doručení 
rozhodnutí o propuštění.

K propuštění příslušníka dojde podle písmene i) též tehdy, jest-
liže mu bylo odňato osvědčení o tělesné zdatnosti. Zde je však 
dán rozpor tohoto ustanovení s ustanoveními § 15 odst. 4 a § 79 
odst. 4 zákona o služebním poměru, které fyzickou způsobilost 
váží ke konkrétnímu služebnímu místu, a nikoli k výkonu služby 
v bezpečnostním sboru vůbec. Za fyzicky způsobilého se totiž 
podle citovaných ustanovení považuje příslušník, který vyhovuje 
požadavkům na tělesnou zdatnost stanoveným ředitelem bez-
pečnostního sboru pro výkon služby na služebním místě, na které 
má být příslušník ustanoven.

Ve výše zmíněném ustanovení písmene i) je obsažen ještě 
jeden propouštěcí důvod. Propuštění příslušníka z důvodu odnětí 
osvědčení o odborné způsobilosti se však dotýká pouze přísluš-
níků hasičského záchranného sboru. Ti mohou své funkce vyko-
návat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Služební poměr 
v tomto případě skončí dnem doručení rozhodnutí o propuštění. 

Služební funkcionář musí propustit též příslušníka, který podle 
posudku psychologa bezpečnostního sboru pozbyl osobnostní 
způsobilost k výkonu služby.

Další trvání služebního poměru příslušníka je nemožné také 
tehdy, pokud byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena 
nebo byl této způsobilosti zbaven. Omezení, popřípadě zbavení 
způsobilosti příslušníka k právním úkonům, upravuje ustanovení 
§ 10 občanského zákoníku. Soud omezí způsobilost příslušníka 
k právním úkonům, jestliže pro duševní poruchu, která není jen 

přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů 
nebo omamných prostředků či jedů je schopen činit jen někte-
ré právní úkony. Soud zbaví příslušníka způsobilosti, jestliže pro 
duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopen 
činit právní úkony. Služební poměr v tomto případě skončí dnem 
doručení rozhodnutí o propuštění.

Příslušník musí být propuštěn ze služebního poměru také 
v případě, že uplynuly tří měsíce od zařazení do zálohy pro pře-
chodně nezařazené, jedná-li se o příslušníka, který byl do této 
zálohy zařazen proto, že byl odvolán ze služebního místa, neboť 
podle závěru služebního hodnocení dosahoval neuspokojivých 
výsledků ve výkonu služby. Příčina zakotvení tohoto důvodu pro-
puštění spočívá v nesystémovém ustanovení § 26 odst. 4 zákona 
o služebním poměru, který narušuje kariérní způsob obsazování 
služebních míst. Aby se kompenzovaly důsledky pozměňovací-
ho návrhu prosazeného v Poslanecké sněmovně, který právně 
umožňuje i zpětný chod po kariérním žebříčku, který je fakticky 
nerealizovatelný, musel být doplněn nový důvod propuštění. Tím 
byla popřena právní jistota příslušníků vztahující se k zachování 
si dosažené pozice v rámci kariérního postupu. Služební poměr 
v tomto případě skončí uplynutím 2 kalendářních měsíců násle-
dujících po dni doručení rozhodnutí o propuštění.

Zákon založil principiálně nový důvod pro propuštění ze služeb-
ního poměru. Podle něho musí být propuštěn příslušník, který 
o propuštění písemně požádal. Tento propouštěcí důvod nahradil 
dosavadní institut uvolnění ze služebního poměru. Žádost o uvol-
nění nebyla do účinnosti zákona považována za podnět k zahá-
jení řízení ve věcech služebního poměru, ale jako jednostranný 
právní úkon příslušníka, směřující ke skončení služebního pomě-
ru. Služební poměr v tomto případě skončí uplynutím 2 kalendář-
ních měsíců následujících po dni doručení žádosti o propuštění, 
jestliže služební funkcionář nerozhodne na základě žádosti pří-
slušníka o době kratší.

Sníženou právní jistotu příslušníka, který je ve služebním 
poměru na dobu určitou vyjadřují specifické důvody propuštění 
ze služebního poměru uvedené v § 42 odst. 3 zákona o služeb-
ním poměru. 

Příslušník ve služebním poměru na  dobu určitou musí 
být totiž propuštěn, jestliže

•  služební místo, na něž byl ustanoven, bylo zrušeno 
v důsledku organizačních změn a příslušníka nelze ustano-
vit na jiné služební místo

•  mu zanikla platnost osvědčení, je-li osobou určenou ke sty-
ku s utajovanými skutečnostmi,11) a nelze jej ustanovit na 
jiné služební místo

•  dosáhl neuspokojivých výsledků ve výkonu služby podle 
závěru služebního hodnocení

Služební poměr v těchto případech skončí uplynutím 2 kalen-
dářních měsíců následujících po dni doručení rozhodnutí o pro-
puštění, jestliže služební funkcionář nerozhodne na základě 
žádosti příslušníka o době kratší.

V některých případech propuštění z tzv. „sankčních“ důvodů 
jsou stanoveny subjektivní a objektivní propadné (prekluzivní) lhů-
ty, v nichž musí být příslušníkovi rozhodnutí o propuštění doruče-
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no. Rozhodnutí o propuštění z důvodu pravomocného odsouzení 
pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, z důvodu podmíněného 
zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání, z důvodu 
porušení služebního slibu  a z důvodu porušení zvláštních ome-
zení, musí být příslušníkovi doručeno v subjektivní lhůtě 2 měsíců 
ode dne, kdy služební funkcionář důvod propuštění zjistil, nejpoz-
ději však v objektivní lhůtě do 1 roku ode dne, kdy tento důvod 
propuštění vznikl. 

Shodné lhůty jsou stanoveny pro rozhodnutí o propuštění 
příslušníka ve služebním poměru na dobu určitou, který podle 
závěru služebního hodnocení dosáhl neuspokojivých výsledků ve 
výkonu služby.

Nebylo-li ve stanovených lhůtách právo vykonáno, nelze již pří-
slušníka propustit. K zániku práva se přihlédne přímo ze zákona, 
i když není v řízení namítán.

Důsledkem zrušení rozhodnutí o propuštění je obnova původ-
ního právního stavu, který ve věci byl před rozhodnutím o pro-
puštění. Z ustanovení § 44 zákona o služebním poměru vyplývá 
nárok na poskytnutí služebního příjmu za období, kdy zrušené 
rozhodnutí vytvářelo příslušníkovi překážku ve výkonu služby 
a dále nárok na poskytnutí dalších plnění (například naturálních 
náležitostí), které by mu jinak náležely, pokud by vykonával službu. 
Služební příjem náleží ve výši odpovídající průměrnému služební-
mu příjmu (§ 124 odst. 9 zákona o služebním poměru). Doba, po 
kterou bylo příslušníkovi znemožněno vykonávat službu, se mu 
pochopitelně započte do doby rozhodné pro výsluhové nároky 
(§ 165 zákona o služebním poměru).

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKA 
A OMEZENÍ JEHO NĚKTERÝCH PRÁV

Povinnosti příslušníků
 Zákon zakotvuje některé nové povinnosti příslušníků, které 

dosavadní právní úprava neobsahovala. Povinnosti jsou zejména 
zaměřeny na dodržování služební kázně, která spočívá v nestran-
ném, řádném a svědomitém plnění služebních povinností přísluš-
níka, které pro něj vyplývají z právních předpisů, služebních před-
pisů a rozkazů. Dodržování služební kázně je předpokladem pro 
splnění úkolů, které bezpečnostní sbor plní.

Povinnosti stanovené tímto ustanovením mají obecnou pova-
hu. K jejich porušení zpravidla dochází nedodržením některé 
z konkrétních povinností, které vyplývají z právních a ostatních 
předpisů, rozkazů a pokynů.

Výslovně je zakotvena povinnost příslušníka zdržet se jedná-
ní, které může vést ke střetu zájmu služby se zájmy osobními 
a ohrozit důvěru v nestranný výkon služby. Jedná se zejména 
o zákaz zneužívání informací nabytých v souvislosti s výkonem 
služby ve prospěch vlastní nebo ve prospěch jiných osob. Zákon 
také vyslovuje zákaz přijímání darů nebo jiných výhod v souvislos-
ti s výkonem služby. Znamená to, že tento zákaz se nevztahuje 
na dary nebo výhody, které nemají žádnou souvislost s výkonem 
služby a možností jeho ovlivnění. Do této oblasti patří také zákaz 
jiné výdělečné činnosti.

Je stanovena zásada, že příslušník je povinen zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu 

služby. Uvedené informace může využívat jen při výkonu služby 
a může je sdělovat jen povolanými osobám. Nepovolaným oso-
bám je může příslušník sdělit jen tehdy, byl-li služebním funkcio-
nářem zproštěn povinnosti mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti je 
samozřejmě prolomena tehdy, jestliže tak stanoví právní předpis.

Nově se zakotvuje povinnost příslušníka prohlubovat svo-
ji odbornost a udržovat svoji fyzickou zdatnost potřebnou pro 
zastávané služební místo a podrobovat se jejímu ověřování 
služebním funkcionářem. 

Povinností příslušníka dodržovat pravidla služební zdvořilosti je 
možno rozumět jeho slušné, uctivé, ale důstojné jednání a vystu-
pování ve vztahu k nadřízeným i podřízeným příslušníkům a svým 
spolupracovníkům vůbec. Je to také způsob vystupování ve vzta-
hu k občanům, s nimiž se dostává do styku při výkonu služby.

Povinnost poskytovat bezpečnostnímu sboru osobní úda-
je nezbytné pro rozhodování ve služebním poměru a pro plnění 
povinností bezpečnostního sboru podle zvláštních právních před-
pisů, má odstranit pochybnosti o tom, zda je příslušník například 
povinen sdělit nadřízenému jiné místo, než je místo jeho trvalého 
pobytu, v němž se bude po delší období zdržovat při čerpání 
dovolené, zda má sdělit číslo svého mobilního telefonu apod. 
Bezpečnostní sbor k tomu, aby mohl například v krátké době 
aktivovat dostatečný počet příslušníků ke zvládnutí mimořádného 
úkolu, musí znát některé informace, bez nichž by nemohl nařídit 
služební pohotovost nebo službu přesčas atd.

Příslušník je také povinen vykonávat službu tak, aby nebyla 
ovlivňována jeho politickým, náboženským nebo jiným přesvěd-
čením. Toto přesvědčení nesmí vést zejména ke stranění osobám 
stejného přesvědčení apod.

Na splnění povinnosti ohlašovat vedoucímu příslušníkovi 
závady a nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon služby, je 
mnohdy závislé splnění závazků bezpečnostního sboru v oblasti 
zajišťování podmínek výkonu služby příslušníků. Je důležitou pre-
vencí před vytvářením nepředvídaných situací.

Stanovení povinnosti bez zbytečného odkladu ohlašovat 
vedoucímu příslušníkovi skutečnost, že příslušník byl pravomoc-
ně odsouzen pro trestný čin, reaguje na stav, kdy soudy nejsou 
povinny hlásit bezpečnostnímu sboru pravomocné odsouzení 
příslušníka. Vzhledem k tomu, že pravomocné odsouzení přísluš-
níka může vést k jeho propuštění ze služebního poměru, upravuje 
se tato ohlašovací povinnost.

Povinnost chovat se a jednat i v době mimo službu tak, aby 
svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sbo-
ru, je povinností, která může v praxi vést k různým výkladům. 
V některých případech mají služební funkcionáři představu, že 
příslušník bezpečnostního sboru se musí chovat zcela odlišně 
od ostatní veřejnosti, má neustále vychovávat ostatní občany 
a být jim příkladem. Takového stavu však zpravidla nedosahu-
jí ani sami ti, kdo takové jednání vyžadují. Jednat a chovat se 
tak, aby neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru, je opět 
povinností obecnou, která koresponduje s požadavkem na jed-
nání a chování v souladu s dobrými mravy, které se ve společ-
nosti vytvořily.

Tradiční podobu mají povinnosti stanovené zákonem vedou-
cím příslušníkům. Ti mají kromě totožných povinností, jež mají 



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR    PÍSEMNÁ ČÁST - SLUŽEBNÍ POMĚR PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ - II.

35

i ostatní příslušníci, specifické povinnosti spočívající v hodnocení 
výkonu služby podřízených příslušníků, oceňování jejich příklad-
ného plnění služebních povinností a vyvozování důsledků z jejich 
porušování služebních povinností. Jsou také povinni zabezpečo-
vat, aby příslušníci byli pro výkon služby náležitě vyškoleni a vycvi-
čeni a přijímat podněty k odstranění závad a nedostatků, které 
ohrožují nebo ztěžují výkon služby.

Zákon vymezuje definici služební kázně, podle níž služeb-
ní kázeň spočívá v nestranném, řádném a svědomitém plnění 
služebních povinností příslušníka, které pro něj vyplývají z práv-
ních předpisů, služebních předpisů a rozkazů.

Diskutabilní je ustanovení, které zakládá povinnost příslušníka 
splnit rozkaz vedoucího příslušníka, který je ve zřejmém rozporu 
s právním předpisem. Příslušník nesmí splnit pouze rozkaz, jehož 
splněním by se dopustil trestného činu. Domnívám se, i když 
jde o tradiční úpravu, která nese stopy úpravy platné pro vojáky 
z povolání (srovnej § 48 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb.), že by 
pro příslušníky měla platit úprava, která by povinnost splnit proti-
právní rozkaz bezvýjimečně vylučovala. 

Přesto současná dikce poskytuje větší prostor pro obranu pří-
slušníka před případným postihem za protiprávní jednání. Přísluš-
ník je oprávněn žádat o písemné vydání rozkazu, který je ve zřej-
mém rozporu s právním předpisem. Vedoucí příslušník je povinen 
písemné vyhotovení rozkazu příslušníkovi předat. V případě, že 
byl příslušníkovi vydán rozkaz k jednání, které naplňuje znaky pře-
stupku, nese případnou právní odpovědnost vedoucí příslušník, 
který rozkaz vydal.

Omezení práv příslušníka
Příslušník nesmí být členem politické strany nebo politické-

ho hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch.  Zákaz člen-
ství v politických stranách nebo politických hnutích je po roce 
1990 obsažen ve všech úpravách služebního poměru. Členství 
v politické straně nebo hnutí a vyvíjení jakékoliv činnosti v jejich 
prospěch je obecně považováno za neslučitelné s výkonem služ-
by příslušníka. Činnost ve prospěch politické strany nebo hnutí 
v souvislosti s plněním služebních povinností není považována za 
porušení povinnosti dané zvláštním omezením. Pasivní ani aktivní 
volební právo příslušníka není uvedeným zákazem dotčeno. Čin-
ností ve prospěch strany nebo hnutí není aktivní účast příslušníka 
ve volbách na kandidátce politické strany nebo hnutí. 

Příslušníkům je vysloven zákaz členství v řídících nebo kontrol-
ních orgánech právnických osob, které provozují podnikatelskou 
činnost. Zákaz se však nevztahuje na vyslání příslušníka do těchto 
orgánů bezpečnostním sborem. Do uvedeného zákazu nespadá 
členství v řídících nebo kontrolních orgánech bytových družstev 
nebo jiných organizací, které zajišťují výkon správy bytového fon-
du apod., neboť uvedené subjekty nevykonávají podnikatelskou 
činnost ve smyslu právních předpisů.

Příslušníkům je vysloven zákaz jakékoliv výdělečné činnosti 
kromě služby v bezpečnostním sboru. Uvedené ustanovení si 
nepochybně klade za cíl zabránit střetu zájmů osobních se zájmy 
služby, ale tak, jak je zakotveno, navádí k výkladu, že jeho smys-
lem je absolutní zákaz přijmou jakékoli peněžní plnění za každou 
aktivní činnost příslušníka. To však není a ani nemůže být účelem 

zákona. Ze zákazu je vyňata celá řada činností, z nichž mohou 
příslušníkovi plynout nemalé příjmy.

Z obecného zákazu jiné výdělečné činnosti, jsou zákonem 
a interním předpisem ředitele bezpečnostního sboru vyjmuty něk-
teré činnosti, na něž se zákaz nevztahuje. Mezi tyto činnosti patří 
činnost vědecká, pedagogická, publicistická, literární, umělecká 
nebo umělecká, správa vlastního majetku, členství v řídících orgá-
nech bytových družstev, apod.

Za porušení zvláštního omezení je příslušník obligatorně pro-
puštěn podle § 42 odst. 1 písm. f) zákona. Může mu být také 
odňata hodnost v kázeňském řízení, což má za následek propuš-
tění podle písm. e) téhož ustanovení. 

KÁZEŇSKÉ ODMĚNY A TRESTY

Kázeňské odměny
Kázeňská odměna je opatření učiněné ze strany hasičského 

záchranného sboru, kterým lze ocenit projevení osobní stateč-
nosti nebo splnění zvlášť významného služebního úkolu anebo  
příkladné plnění služebních povinností. Výkon služby je základ-
ní povinností příslušníka, která vyplývá z existence služebního 
poměru jako právního vztahu. Právě výkon služby je předmě-
tem tohoto vztahu. Nebylo-li by tohoto předmětu, nebylo by ani 
služebního poměru. 

Způsob výkonu služby a přístup příslušníka ke službě je základ-
ním kritériem pro stanovení závěru služebního hodnocení. V pra-
xi se na tuto základní konstrukci často zapomíná. Proto zákon 
výslovně zakotvuje zásadu, že se za příkladné plnění služebních 
povinností považuje též opakované dosahování velmi dobrých 
výsledků ve výkonu služby konstatované v závěru služebního 
hodnocení.

Kázeňské odměny mají výchovný účinek a motivují pří-
slušníka k dalšímu kvalitnímu plnění služebních povinností. 
Jsou morálním, případně hmotným stimulem. Za kázeň-
skou odměnu je považována

• písemná pochvala

• peněžitý nebo věcný dar

•  udělení služební medaile

Příslušníkovi Hasičského záchranného sboru České 
republiky se udělí za  

• projevení  osobní statečnosti medaile ”Za statečnost”

•  splnění zvlášť významného služebního úkolu medaile 
”Za zásluhy o bezpečnost”

•  účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností 
ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 

  •  30 let medaile ”Za věrnost” I. stupně

  •  20 let medaile ”Za věrnost” II. stupně 

  •  10 let medaile ”Za věrnost” III. stupně

Přestože není výslovně stanovena hierarchie odměn, přesto 
lze ze systematiky předmětného ustanovení dovodit, že mezi 
odměnami rozdíl v intenzitě ocenění existuje. Při udělování kázeň-
ské odměny nemusí být zmíněná hierarchie zachována. Nemusí 
být např. nejdříve udělena písemná pochvala a teprve při další 
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příležitosti peněžitý nebo věcný dar. Záleží na povaze mimořád-
ného činu nebo příkladnosti plnění služebních povinností, za nějž 
se kázeňská odměna uděluje.

Kázeňské tresty
 Zákon vymezuje pojem kázeňského přestupku jeho materiál-

ním znakem a formálními znaky. Kázeňským přestupkem je výluč-
ně zaviněné jednání. Jedná se o princip subjektivní odpovědnosti 
za porušení služební povinnosti. Zavinění je obecným a obligator-
ním znakem kázeňského přestupku a je proto nezbytnou pod-
mínkou pro naplnění skutkové podstaty přestupku. Zaviněním se 
rozumí vnitřní, psychický vztah pachatele ke skutečnostem, které 
tvoří kázeňský přestupek. 

Pro kázeňský přestupek je dána pouze jedna obecná skutková 
podstata. Jednání, jímž příslušník poruší služební povinnost, může 
být různé. Různá může být také povinnost, kterou příslušník svým 
jednáním poruší. Může jít o povinnost stanovenou zákonem nebo 
jiným právním předpisem, popřípadě služebním předpisem, stej-
ně jako o povinnost uloženou rozkazem nebo pokynem vedou-
cího příslušníka.

Pojem kázeňský přestupek je vymezen jak pozitivně, tak 
i negativně. O kázeňský přestupek nemůže jít tehdy, jestliže jed-
nání, kterým je služební povinnost porušována je trestným činem, 
přestupkem nebo jiným správním deliktem. Posuzování jednání 
jako  kázeňského přestupku je proto subsidiární k jeho posuzo-
vání jako trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu 
a jejich konkurence (souběh) je tak vyloučena. Tím je současně 
vyjádřena hierarchie protiprávních jednání. Kázeňský přestupek 
je pro společnost nejméně nebezpečným jednáním. Vylučuje se 
také dvojí postih za jedno jednání.

Znaky trestného činu a přestupku nebo jiného správního delik-
tu, obecné i zvláštní, stanoví trestní zákon, přestupkový zákon, 
popřípadě jiné zákony. Materiálním znakem trestného činu nebo 
přestupku nebo jiného správního deliktu je potřebný stupeň jeho 
nebezpečnosti pro společnost. Pokud jejich materiální znak chy-
bí, i když jsou naplněny formální znaky, může se jednat o kázeň-
ský přestupek, jsou-li naplněny jeho znaky.

Zavinění je vybudováno na složce vědění a složce vůle. Z jejich 
existence nebo absence vychází rozlišování dvou základních 
forem zavinění - zavinění z nedbalosti a zavinění úmyslné.

Zákon rozlišuje nedbalost vědomou a nevědomou. Rozdíl mezi 
oběma formami nedbalosti je ve způsobu, jak se v zavinění uplatňu-
je složka vědění. Složka vůle u nedbalosti vždy chybí. Není zde vůle 
příslušníka (pachatele) spáchat kázeňský přestupek. Ke spáchání 
kázeňského přestupku z nedbalosti stačí kterákoli jeho forma.

Při vědomé nedbalosti si pachatel uvědomuje možnost, že 
poruší služební povinnost, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, 
že se tak nestane. Nepřiměřenost důvodů je nutno posuzovat 
z hlediska pachatele. Jedná se o to, jak se mu situace jevila, jaké 
má zkušenosti, znalosti apod. Tuto skutečnost je nutno v říze-
ní spolehlivě zjistit. Pokud totiž pachatel z přiměřených důvodů 
spoléhal, že služební povinnost neporuší, byť si této možnosti byl 
vědom, jde o jednání nezaviněné.

Při nevědomé nedbalosti si pachatel možnost, že služební 
povinnost poruší, neuvědomuje, přestože vzhledem k okolnos-

tem a svým osobním poměrům měl a mohl vědět, že může poru-
šit služební povinnost. Odpovědnost za kázeňský přestupek je 
založena na povinnosti a současně i možnosti pachatele vědět, 
že může porušit služební povinnost.

Zákon rozlišuje úmysl přímý a úmysl nepřímý. Obě tyto for-
my úmyslu jsou vybudovány na složce vůle i na složce vědění. 
Rozdíl mezi nimi je vyjádřen v odstupňování volní složky. Ta je 
pro úmysl charakteristická. Schází-li, nejde o úmysl, může však jít 
o nedbalost. Ke spáchání kázeňského přestupku postačuje úmy-
sl nepřímý.

K přímému úmyslu je potřebné, aby pachatel chtěl svým jed-
náním porušit služební povinnost. Zákon výslovně uvádí jen slož-
ku vůle. Slovem chtěl je však vyjádřena i složka vědění, protože 
pachatel nemůže chtít svým jednáním porušit služební povinnost, 
aniž by nevěděl, že tento výsledek způsobí nebo může způsobit 
U nepřímého úmyslu si pachatel uvědomuje možnost, že poruší 
služební povinnost, tento výsledek však přímo nechce způsobit, 
ale pro případ, že ho způsobí, je s tím srozuměn.

Jednáním je vnější projev vůle příslušníka a rozumí se jím 
konání (aktivní jednání), tak i opomenutí. Zákon to, i když z tohoto 
pohledu poněkud nadbytečně, výslovně zakotvuje.

Zákon užívá pro označení právního následku kázeňského 
přestupku, případně jednání majícího znaky přestupku, termínu 
”kázeňský trest”. Smyslem uložení kázeňského trestu je náprava 
pachatele a obnovení služební kázně.

Kázeňské tresty se dělí na ty, které je možno uložit za 
kázeňský přestupek i za jednání mající znaky přestupku, 
a na ty, které je možno uložit výlučně za jednání mající zna-
ky přestupku. Do první skupiny patří 

•  písemná důtka

•  snížení základního tarifu

•  odnětí služební medaile

•  odnětí služební hodnosti

Do druhé skupiny kázeňských trestů patří

•  pokuta

•  propadnutí věci

•   zákaz činnosti mohou být uloženy výlučně za jednání mající 
znaky přestupku

Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky 
přestupku, vede služební funkcionář ústně. O ústním jednání 
a o důležitých úkonech v řízení vyhotovuje písemný záznam. 
Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky pře-
stupku, nelze vést společně.

Zákon stanoví základní procesní zásadu, která zaručuje objek-
tivnost řízení. Ta spočívá v tom, že příslušníkovi musí být před 
uložením kázeňského trestu dána možnost vyjádřit se k věci, 
navrhovat důkazy a hájit se. Vyjádřena je také zásada presumpce 
neviny, dosud v řízení o uložení kázeňského trestu často opomí-
jená. Na příslušníka, o jehož kázeňském přestupku nebo jedná-
ní, které má znaky přestupku, se vede řízení, se do doby, než je 
o jeho vině pravomocně rozhodnuto, hledí jako by byl nevinen.

Při určení druhu kázeňského trestu se přihlédne k závažnos-
ti kázeňského přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání, 
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k významu a rozsahu jeho následků, k okolnostem, za nichž 
byl spáchán, k míře zavinění, pohnutkám, dosavadnímu pří-
stupu příslušníka k plnění služebních povinností a k tomu, zda 
již byl kázeňsky trestán. Jestliže se ve společném řízení pro-
jednává více kázeňských přestupků téhož příslušníka, přihléd-
ne se při ukládání druhu kázeňského trestu též k této skuteč-
nosti.

Za více kázeňských přestupků téhož příslušníka projednaných 
ve společném řízení uloží služební funkcionář kázeňský trest pod-
le nejzávažnějšího kázeňského přestupku.

Kázeňský trest odnětí služební hodnosti se ukládá za kázeň-
ský přestupek se zvlášť škodlivým následkem, za porušení povin-
nosti vyplývající z omezení práv příslušníka, za jednání, kterým pří-
slušník porušil služební slib, za opakované spáchání kázeňského 
přestupku se škodlivým následkem, jestliže předcházející uložení 
kázeňských trestů nevedlo v období 3 let k obnovení služební 
kázně příslušníka, za jednání, které má znaky přestupku a je 
v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, anebo za opa-
kované dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby 
uvedené v závěru služebního hodnocení. Jestliže služební funkci-
onář příslušníkovi ukládá kázeňský trest snížení základního platu 
za jednání, které má znaky přestupku, nesmí překročit jeho úhrn-
ná výše horní hranici pokuty, která je za toto jednání stanovena 
zvláštním právním předpisem. Kázeňský trest zákazu činnosti se 
vykoná i tehdy, jestliže příslušníkovi, kterému byl uložen, skončil 
služební poměr.

Zákon nově výslovně zakotvuje možnost zastavení řízení 
o kázeňském přestupku Služební funkcionář řízení zastaví, 
jestliže zjistí, že

•  skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není kázeň-
ským přestupkem

•  skutek nespáchal příslušník

•  spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo příslušníko-
vi prokázáno

•  odpovědnost za kázeňský přestupek zanikla

•  o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto orgánem činným 
v trestním řízení

• příslušník zemřel

•  věc byla postoupena podle § 187 zákona o služebním 
poměru po zahájení řízení

Jestliže se jedná o kázeňský přestupek, jehož společenská 
nebezpečnost je malá, a k nápravě příslušníka postačí samotné 
projednání kázeňského přestupku, lze v rozhodnutí o kázeňském 
přestupku upustit od uložení kázeňského trestu. 

Pro uložení kázeňského trestu služebním funkcionářem stano-
ví zákon propadnou subjektivní a objektivní lhůtu, která má chrá-
nit příslušníka před dlouhodobou právní nejistotou, jak služební 
funkcionář jeho protiprávní jednání posoudí. Je tím zajištěna také 
včasnost postihu za protiprávní jednání. Kázeňský trest za kázeň-
ský přestupek lze totiž uložit nejpozději do 2 měsíců ode dne, 
kdy se služební funkcionář dozvěděl o jednání, které má znaky 
kázeňského přestupku, a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy ke 
spáchání kázeňského přestupku došlo. Kázeňský trest za jedná-

ní, které má znaky přestupku, lze uložit nejpozději do 1 roku ode 
dne, kdy došlo ke spáchání přestupku.

Kázeňský trest nelze uložit příslušníkovi, který již byl za týž sku-
tek pravomocně odsouzen v trestním řízení.

Při projednávání jednání, které má znaky přestupku, se v něk-
terých případech postupuje podle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, například jde-li o rozhodování, zda má jednání 
příslušníka všechny znaky potřebné k určení viny, rozhodování 
o propadnutí věci, zákazu činnosti a upuštění od výkonu jeho 
zbytku, odložení věci nebo zastavení řízení.

Za jednání, které má znaky přestupku ublížení na cti, ublížení  
na zdraví z nedbalosti, úmyslného narušení občanského soužití 
nebo proti majetku spáchané mezi osobami blízkými, lze uložit 
kázeňský trest jen tehdy, jestliže podnět k zahájení řízení podala 
postižená osoba nebo její zákonný zástupce anebo opatrovník. 
Jde-li o jednání, které má znaky přestupku ublížení na cti, lze 
uložit kázeňský trest až po neúspěšném pokusu o smír osoby 
ublížené na cti a příslušníka. O způsobu vyřízení tohoto jednání 
vyrozumí služební funkcionář osobu, která podala podnět.

DOBA SLUŽBY, SLUŽEBNÍ POHOTOVOST 
A DOBA ODPOČINKU

Doba služby
Zákon stanoví nově v § 52 odst. 1 zákona o služebním pomě-

ru rozsah základní doby služby v týdnu. Pro všechny příslušníky, 
bez ohledu na to zda vykonávají službu ve směnném režimu 
služby nebo nikoliv, je stanovena jednotná základní doba služ-
by 37,5 hodiny týdně. Pro rozdílné stanovení délky doby služby 
není totiž praktický důvod.

Proto, aby byly odstraněny opakující se chyby při aplikaci 
zákona při rozvrhování doby služby, stanovení délky dovolené 
a služebního volna, určuje zákon, že za týden výkonu služby pří-
slušníka se považuje doba, v níž byla konána služba v rozsahu 
základní doby služby v týdnu (37,5 hod.) podle předem stanove-
ného rozvržení doby služby. Za 1 den výkonu služby se považuje 
jedna pětina rozsahu této doby. 

Doba služby se podle § 53 zákona o služebním poměru roz-
vrhuje na jednotlivé směny předem, zpravidla na období jednoho 
(kalendářního) měsíce, a to rovnoměrně, nebo nerovnoměrně. 
Zákon řeší praktický problém, který vznikal za účinnosti předchozí 
právní úpravy. Výslovně se stanoví, že změna rozvržení doby služ-
by musí být oznámena příslušníkovi zpravidla nejpozději 3 dny 
před nástupem do služby.

Charakter služby některých příslušníků útvarů bezpečnostního 
sboru vyžaduje volnější způsob stanovení počátku a konce jed-
notlivých směn. Nedovoluje-li povaha služby stanovit příslušníkovi 
nerovnoměrné rozvržení doby služby předem, určí mu služební 
funkcionář počátek směny nejpozději jeden den předem. Konec 
směny určí podle potřeb služby.

Při rovnoměrném rozvržení doby služby se doba služby 
rozvrhuje zpravidla na 5 dnů v týdnu tak, aby

•  nepřetržitý odpočinek v týdnu připadl, jestliže je to možné, 
na sobotu a neděli
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•  směna v jednotlivých dnech zpravidla nepřesáhla 10 hodin

•  rozdíl délky doby služby připadající na jednotlivé týdny 
nepřesáhl 5 hodin

•  průměrná doba služby v období 2 kalendářních měsíců 
nepřesahovala základní dobu služby v týdnu

Při nerovnoměrném rozvržení doby služby se rozvrhne 
doba služby tak, aby

•  doba nepřetržité služby nebyla kratší než 4 hodiny a nepře-
sáhla 24 hodin 

•  průměrná doba služby za období 3 kalendářních měsíců 
a v odůvodněných případech za období kalendářního roku 
nepřesáhla základní dobu služby v týdnu

Zákon reaguje také na odlišný způsob rozvržení doby služby 
u příslušníků hasičského záchranného sboru. Za směnu v cel-
kovém trvání 16 hodin se u tohoto příslušníka považuje časový 
úsek v rozsahu 24 hodin, v němž je mimo výkon služby v trvání 
16 hodin stanovena služební pohotovost v místě, kde jinak pří-
slušník vykonává službu (dále jen „služebna“) v trvání 8 hodin. 

Velmi negativním způsobem zasáhly pozměňovací návrhy 
ustanovení o službě přesčas. Zcela netradičně je v § 54 záko-
na o služebním poměru stanoven maximální limit služby přesčas, 
kterou lze příslušníkovi nařídit. Přestože může být tento limit pro-
lomen v případě, že je vyhlášen krizový stav nebo to vyžaduje 
veřejný zájem, ohrožuje podle mého názoru použití dostatečných 
sil při mimořádných akcích policie, hasičského záchranného sbo-
ru i ostatních bezpečnostních sborů. Příslušníkovi lze v důležitém 
zájmu služby nařídit výkon služby přesčas nejvýše v rozsahu 
150 hodin ročně, příslušníkovi ve dvojsměnném, třísměnném či 
nepřetržitém režimu služby lze v důležitém zájmu služby nařídit 
výkon služby přesčas nejvýše v rozsahu 300 hodin ročně. Uvede-
né limity však mohou být prolomeny, a to v případě vyhlášení kri-
zového stavu nebo ve výjimečných případech ve veřejném zájmu. 
Činnost hasičského záchranného sboru, ale i dalších bezpeč-
nostních sborů, je však vždy činností ve veřejném zájmu. Proto 
prolomení limitů je možné v podstatě kdykoli.

Uvedených 150, respektive 300 hodin, přesčasové služby, kte-
ré je příslušník povinen vykonat, zůstává podle právní úpravy bez 
poskytnutí odpovídající odměny. Citované ustanovení není možno 
považovat za určení spravedlivé odměny za vykonanou službu 
a proto jej považujeme za protiústavní (srovnej čl. 28 Listiny 
základních práv a svobod). V jiných právních předpisech upravují-
cích odměňování ostatních zaměstnanců se s obdobným řešením 
nelze setkat. Zaměstnanci rozpočtové sféry v pracovním poměru 
podle § 10 odst. 1 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměněn 
za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších orga-
nizacích a orgánech, náleží plat (včetně příplatku) nebo náhradní 
volno za každou hodinu práce přesčas. Také státnímu zaměst-
nanci ve služebním poměru bude podle § 141 odst. 1 zákona 
č. 218/2002 Sb. náležet plat nebo náhradní volno za každou 
hodinu služby přesčas. Vojákovi z povolání náleží podle § 10 odst. 
2 zákona č. 143/1992 Sb. plat nebo náhradní volno za každou 
hodinu služby nad základní týdenní dobu služby konanou v noci, 
v den nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo při nařízené služeb-
ní pohotovosti. Za ostatní hodiny jim náleží plat nebo náhradní 

volno po vyčerpání 150 hodin, za něž se plat ani náhradní volno 
neposkytují. 

Vzhledem k výše uvedenému srovnání je možno označit právní 
úpravu odměňování příslušníků bezpečnostních sborů za zjevně 
diskriminující. Na této skutečnosti nic nemění ani to, že podle 
§ 115 odst. 4 zákona o služebním poměru se příslušníkům ve 
směnném režimu zvyšuje základní tarif o 10 % více než ostatním 
příslušníkům. Zvýšení základního tarifu o cca 1 500 Kč nemůže 
vykompenzovat skutečné poskytnutí služebního příjmu za 300 
hodin. Automatické zvýšení základního tarifu bez ohledu na okol-
nost, zda konkrétní příslušník službu přesčas skutečně vykonává, 
pouze prohlubuje nespravedlivý přístup k odměňování.

Nový zákon o služebním poměru zavádí v § 56 až 59 pruž-
nou dobu služby, kterou až dosud nebylo možno při rozvrhování 
doby služby ve služebním poměru využít. Domnívám se však, že 
pružná doby služby nebude příliš využívána, neboť služební funk-
cionář může rozhodnout o uplatňování pružné doby služby pouze 
při rovnoměrně rozvržené době služby, a ještě za předpokladu, 
že tomu nebrání důležitý zájem služby. Značná část příslušníků 
vykonává službu ve směnném režimu, a proto aplikace volnějšího 
přístupu k stanovení začátku a konce směny u nich nepřipadá do 
úvahy. V souvislosti se zakotvením pružné doby služby se upravu-
je posuzování překážek ve službě při pružné době služby a služba 
přesčas při pružné době služby.

Vzhledem k problémům, které přinesla změna právních před-
pisů v roce 2001 zrušením zápočtu přestávek ve službě do doby 
služby, a nejednotném postupu nadřízených při určování přestá-
vek, byla zpřesněna dikce zákona o služebním poměru v této 
oblasti. Příslušník má podle § 60 tohoto zákona nárok na přestáv-
ku ve službě na jídlo a odpočinek, nejdéle po každých 5 hodinách 
nepřetržitého výkonu služby, jestliže služební funkcionář neroz-
hodne na žádost příslušníka jinak, a to při trvání směny

• do 9 hodin v rozsahu 30 minut

•  nad 9 hodin v takovém rozsahu, aby jedna přestávka činila 
30 minut a ostatní přestávky činily nejméně 15 minut

Obdobně jako v ostatních právních předpisech upravujících 
zaměstnanecké vztahy, zakotvuje se v § 61 zákona o služebním 
poměru nárok příslušnice na přestávku ke kojení.

Služební pohotovost
Také úprava služební pohotovosti se příliš nezměnila. Zákon 

o služebním poměru zná v § 62 pouze nařízenou služební poho-
tovost a nestanoví žádné maximální limity pro její nařizování. Pří-
slušníkovi lze nařídit služební pohotovost v důležitém zájmu služ-
by, jestliže je dán předpoklad výkonu služby přesčas. Služební 
pohotovost vykonává příslušník mimo dobu služby na služebně 
určené služebním funkcionářem nebo mimo ni v místě trvalého 
pobytu (ubytování) nebo na jiném místě určeném služebním funk-
cionářem na žádost příslušníka.

Doby odpočinku
Právní úprava doby odpočinku doznala proti předchozí právní 

úpravě některé významnější změny, i když nikoli zásadního cha-
rakteru. Povinný nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými směnami 
a také povinný nepřetržitý odpočinek v týdnu doznal zkrácení tak, 
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aby to odpovídalo potřebám bezpečnostního sboru při mimořád-
ných situacích. Příslušník má podle §  63 zákona o služebním 
poměru nárok na nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými smě-
nami v trvání nejméně 10 hodin oproti dřívějším 12 hodinám. 
Jestliže vykonává službu přesčas, lze mu nepřetržitý odpočinek 
zkrátit až na 6 hodin. Zvláštní úpravě rozvržení doby služby u pří-
slušníků hasičského záchranného sboru odpovídá také odlišná 
úprava doby odpočinku mezi jednotlivými směnami. Do doby 
nepřetržitého odpočinku mezi jednotlivými směnami se příslušní-
kovi Hasičského záchranného sboru České republiky započítává 
doba odpočinku při nařízené služební pohotovosti na služebně 
stanovená v časovém úseku 24 hodin, jestliže nepřetržitě trvala 
alespoň 4 hodiny. Příslušník má podle §  64 zákona o služeb-
ním poměru v každém týdnu nárok na nepřetržitý odpočinek 
v trvání nejméně 36 hodin. Jestliže vykonává službu přesčas, lze 
mu nepřetržitý odpočinek zkrátit až na 12 hodin oproti dřívějším 
24 hodinám. 

Zákon odstranil neodůvodněný a navíc zcela nelogický rozdíl 
mezi právní úpravou pracovního a služebního poměru, který neu-
možňoval přenést nepřetržitý odpočinek příslušníka v týdnu do 
jiného týdne. Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, lze příslušníkovi 
nepřetržitý odpočinek, na který má nárok, poskytnout v následují-
cím týdnu spolu s nepřetržitým odpočinkem za tento týden.

K celé řadě změn dochází i v oblasti právní úpravy dovole-
né příslušníků. Oproti současnému stavu se dovolená nestanoví 
počtem kalendářních dnů, což komplikovalo evidenci čerpání 
dovolené u příslušníků se směnným režimem služby, ale počtem 
týdnů. Příslušník má podle § 65 zákona o služebním poměru 
nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Netrvá-li jeho 
služební poměr celý kalendářní rok, má příslušník nárok na 
poměrnou část dovolené. Poměrná část dovolené se určí tak, 
že příslušník má nárok na jednu dvanáctinu dovolené za každý 
kalendářní měsíc.

Zákon o služebním poměru určuje v § 66 zásady pro čerpá-
ní dovolené, které se neliší od shodných zásad stanovených pro 
ostatní zaměstnanecké vztahy. Nástup dovolené určuje služební 
funkcionář s přihlédnutím k důležitým zájmům služby a k opráv-
něným požadavkům příslušníka tak, aby ji mohl vyčerpat do 
konce kalendářního roku. Jestliže příslušník nemohl dovolenou 
v kalendářním roce vyčerpat pro důležitý zájem služby, určí její 
nástup tak, aby ji příslušník mohl vyčerpat do konce následující-
ho kalendářního roku. Služební funkcionář je povinen příslušní-
kovi, jehož služební poměr trval celý kalendářní rok, určit čerpání 
dovolené nejméně v délce 2 týdnů v kalendářním roce, jestliže mu 
na ni vznikl nárok. Den nástupu dovolené oznamuje příslušníkovi 
nejméně 15 dnů předem; tuto dobu lze zkrátit jen v případě, že 
příslušník o určení nástupu dovolené požádá. 

Služební funkcionář nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy 
je příslušník uznán neschopným ke službě, ani na dobu, po kte-
rou je příslušnice na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo 
příslušník na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních důležitých 
osobních překážek ve službě může služební funkcionář určit pří-
slušníkovi čerpání dovolené jen na jeho žádost.

Služební funkcionář může v důležitém zájmu služby změnit pří-
slušníkovi určený nástup dovolené nebo jej z dovolené odvolat.  

Nově se do právní úpravy služebního poměru zavádí 
krácení dovolené. Příslušníkovi, který  nevykonával službu 
v kalendářním roce, za který se mu dovolená poskytuje, se 
z důvodu

•  zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené nebo do 
zálohy neplacené

•  neschopnosti ke službě, s výjimkou neschopnosti vzniklé 
v důsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání

•  rodičovské dovolené, s výjimkou rodičovské dovolené 
poskytnuté příslušníkovi v rozsahu, v němž je příslušnici 
poskytována mateřská dovolená

•  zproštění výkonu služby, jestliže mu nebyl doplacen služeb-
ní příjem

• výkonu vazby

krátí dovolená za první 3 zameškané měsíce o jednu dvanác-
tinu výměry dovolené a za každý další zameškaný měsíc o další 
jednu dvanáctinu výměry dovolené. 

Příslušník má podle § 68 a následujících zákona o služebním 
poměru nárok na udělení služebního volna s poskytnutím služeb-
ního příjmu, a to v případech, kdy mu ve výkonu služby brání 
některá z překážek, s níž zákon udělení služebního volna spo-
juje. Jedná se o překážky ve službě z důvodu obecného zájmu, 
o důležité osobní překážky ve službě a o studium, s nímž vyslovil 
souhlas služební funkcionář. Mezi překážky ve službě z důvodu 
obecného zájmu patří výkon veřejné funkce, plnění občanské 
povinnosti a výkon jiného úkonu v obecném zájmu, který nelze 
uskutečnit mimo dobu služby, například dárcovství krve nebo 
dalších biologických materiálů. Za osobní překážku ve službě 
považuje zákon například ošetřování nemocného dítěte mladšího 
10 let, ošetřování jiného nemocného člena rodiny, vlastní svatba, 
svatba dětí nebo rodičů, ale také účast na výběrovém řízení nebo 
k získání dalšího odborného požadavku.

PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY

Péče o příslušníky
Zákon ukládá konkrétní povinnosti bezpečnostního sboru 

a příslušníkům v oblasti péče o příslušníky. Bezpečnostní sbor 
ani příslušník nesmí podle § 71 zákona o služebním poměru 
zneužívat výkonu práv a povinností vyplývajících ze služebního 
poměru k újmě druhého účastníka služebního poměru nebo 
k ponižování jeho lidské důstojnosti. Jedná se o takovou aplikaci 
právních předpisů, která není v rozporu s dobrými mravy. Rozpor 
s dobrými mravy spočívá v tom, že výkon práva se ocitne v roz-
poru se společensky uznávaným míněním, které ve vzájemných 
vztazích mezi lidmi určuje, jaký má být obsah jejich jednání, aby 
bylo v souladu s s obecnými morálními zásadami společnosti. 
Za rozpor s dobrými mravy lze považovat i tzv. mobbing, čili jed-
nání spočívající v systematickém psychickém pronásledování 
nebo šikanování příslušníka, které zpravidla směřuje k tomu, aby 
postižený příslušník ukončil služební poměr.

V souladu s právem Evropské unie se zakazuje jakýkoli projev 
diskriminace ve služebním poměru. Zakázána je přímá i nepřímá 
diskriminace z důvodů pohlaví, sexuální orientace, jazyka, ná-
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boženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného smýšlení, 
členství v odborových organizacích a jiných sdruženích, majet-
ku, rodu, rasy, barvy  pleti, národnosti, etnického nebo sociálního 
původu, věku, těhotenství a mateřství, manželského a rodinného 
stavu, povinností k rodině. Obtěžování a sexuální obtěžování se 
považuje za formu diskriminace; za diskriminaci se považuje i jed-
nání zahrnující podněcování, navádění anebo vyvolávání nátlaku 
směřujícího k diskriminaci.

Za přímou diskriminaci se pro účely  zákona o služebním pomě-
ru považuje jednání, v jehož důsledku bylo, je nebo by mohlo být 
z některého z výše uvedených důvodů s příslušníkem zacházeno 
nevýhodněji než s jiným příslušníkem ve srovnatelné situaci. Za 
nepřímou diskriminaci se pro účely tohoto zákona považuje zdán-
livě nediskriminační jednání, které znevýhodňuje příslušníka vůči 
jinému na základě uvedených důvodů.

Obtěžováním se rozumí jednání, které je jiným příslušníkem 
oprávněně vnímáno jako nevítané a jehož záměr nebo důsledek 
vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřá-
telského nebo ponižujícího prostředí. Sexuálním obtěžováním se 
rozumí nežádoucí jednání sexuální povahy v jakékoli formě v době 
služby, které je jiným příslušníkem oprávněně vnímáno jako neví-
tané a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti 
fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského nebo ponižujícího 
prostředí anebo které může být oprávněně vnímáno jako podmín-
ka pro rozhodnutí, která ovlivní výkon práv a povinností vyplýva-
jících ze služebního poměru. Sexuální obtěžování se považuje za 
diskriminaci na základě pohlaví.

Za diskriminaci se nepovažuje postup, kdy bezpečnostní sbor 
prokáže věcný důvod spočívající v předpokladech nebo požadav-
cích na výkon služby, které jsou pro výkon této služby nezbytné, 
nebo zvláštní povaze služby, kterou má příslušník vykonávat; účel 
sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek 
přiměřený.

Bezpečnostní sbor je při vytváření podmínek výkonu služ-
by povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi příslušníky, 
zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení služební-
ho postupu, odměňování, jiná peněžitá plnění a plnění peněžité 
hodnoty.

Dojde-li ve služebním poměru k porušení práv a povinností 
vyplývajících z rovného zacházení rozhodnutím služebního funk-
cionáře, je odvolací orgán, případně jiný subjekt, který rozhoduje 
o opravném prostředku rozhodnutí zrušit. Jestliže dojde k poru-
šení práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení jiným 
jednáním než rozhodnutím služebního funkcionáře, má příslušník 
právo domáhat se u soudu, aby bylo upuštěno od tohoto poru-
šování, aby byly odstraněny jeho následky a aby mu bylo dáno 
přiměřené zadostiučinění, toto právo má příslušník i v případě, že 
jeho služební poměr již skončil. Výši náhrady určí soud s přihléd-
nutím k závažnosti vzniklé újmy a okolnostem, za nichž k porušení 
práv a povinností došlo.

Služební funkcionář nesmí postihovat příslušníka nebo jej zne-
výhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých 
práv a nároků, které pro něj vyplývají ze služebního poměru. 
Postihovat či znevýhodňovat nelze ani osobu, která příslušníka 
v řízení zastupuje.

Bezpečnostní sbor je povinen vytvářet podmínky pro 
řádný a pokud možno bezpečný výkon služby. Za tím úče-
lem zajišťuje pro příslušníky zejména

•  písemné informování o změnách skutečností, týkajících se 
druhu služebního poměru a doby jeho trvání, služebního 
zařazení, místa služebního působiště, doby služby, výše 
služebního příjmu a výplatního termínu, délky dovolené, 
podmínek výkonu služby a podmínek skončení služebního 
poměru, o opatřeních zajišťujících naplnění zákazu přímé 
i nepřímé diskriminace

•  informování o právních předpisech potřebných k výkonu 
služby

•   seznamování se služebními předpisy, nahlížení do nich 
a obstarávání jejich opisů na svůj náklad podle potřeby, 
jakož i seznamování s rozkazy a s informacemi potřebnými 
k výkonu služby

•  podmínky pro jejich soustavné vzdělávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti, pro získávání a zdokonalování zna-
lostí, dovedností a návyků potřebných pro výkon služby 
a pro získávání a udržování fyzické kondice

• péči o vzhled, úpravu a sociální vybavení služeben

•  pomůcky, prostředky a zařízení potřebné k výkonu služby, 
případně pro zajištění bezpečnosti a ochrany života a zdraví 
příslušníků i v době mimo službu a k zajištění připravenosti 
příslušníků k výkonu služby

•  ubytování při výkonu služby v jiném místě, než je místo jejich 
trvalého pobytu; ubytování je možno poskytnout společně 
s členem rodiny

•  podmínky pro stravování

•  bezplatné stravování v potřebném rozsahu, jestliže vyko-
návají službu za ztížených podmínek při mimořádných bez-
pečnostních akcích nebo při služebních zásazích

•  bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které 
obvykle nosí do služby

•  zdravotní péči

Nemocenská péče, zdravotní, osobnostní 
a fyzická způsobilost příslušníka 

Nemocenskou péči poskytovanou příslušníkům upravuje 
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Neschopnost ke službě, lázeňská péče, přijetí do ústavní péče 
ve zdravotnickém zařízení nebo nařízení karantény jsou u přísluš-
níka podle § 78 odst. 2 zákona o služebním poměru omluvenou 
překážkou ve službě.

Zdravotní způsobilost příslušníka posuzuje zařízení závodní 
preventivní péče při lékařských prohlídkách. Proti lékařskému 
posudku o zdravotní způsobilosti může podat příslušník návrh na 
přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení.

Osobnostní způsobilost příslušníka posuzuje psycholog psy-
chologického pracoviště bezpečnostního sboru. Proti závěru 
psychologa o osobnostní způsobilosti může podat příslušník 
návrh na přezkoumání vedoucímu psychologického pracoviště 
bezpečnostního sboru. Za osobnostně způsobilého se považuje 
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příslušník, u něhož byly podle závěru psychologa bezpečnostního 
sboru zjištěny takové osobnostní charakteristiky, které jsou před-
pokladem pro výkon služby na místě, na které má být příslušník 
ustanoven.

Za fyzicky způsobilého se považuje příslušník, který vyhovuje 
požadavkům na tělesnou zdatnost stanoveným ředitelem bez-
pečnostního sboru pro výkon služby na služebním místě, na které 
má být příslušník ustanoven.

Náklady spojené se zjišťováním zdravotní, osobnostní a fyzic-
ké způsobilosti příslušníka hradí bezpečnostní sbor.

Ozdravný pobyt
Příslušník, jehož služební poměr trval alespoň 15 let, má pod-

le § 80 zákona o služebním poměru nárok na ozdravný pobyt. 
Ozdravný pobyt se příslušníkovi poskytuje v trvání 14 dnů nepře-
tržitě v kalendářním roce k upevnění tělesného a duševního 
zdraví. Ozdravný pobyt se provádí formou lázeňské péče nebo 
tělesných rehabilitačních aktivit. Ozdravný pobyt formou lázeňské 
péče lze příslušníkovi poskytnout na základě doporučení lékaře 
zdravotnického zařízení, i když nesplňuje podmínku 15 let trvání 
služebního poměru

Ozdravný pobyt organizuje a náklady s ním spojené hradí bez-
pečnostní sbor. Účast na ozdravném pobytu se považuje za dobu 
služby v  rozsahu, který připadá na 2 týdny při rovnoměrném roz-
vržení doby služby.

Příslušníkovi, který nemohl ozdravný pobyt v kalendářním roce 
nastoupit pro závažné překážky na jeho straně, nárok na ozdrav-
ný pobyt zanikne. Nemohl-li příslušník nastoupit ozdravný pobyt 
pro překážky na straně bezpečnostního sboru, určí mu služební 
funkcionář nástup na ozdravný pobyt v následujícím kalendářním 
roce. 

Mateřská a rodičovská dovolená
Nároky příslušnic a příslušníků na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou jsou podle § 81 až 84 zákona o služebním poměru 
totožné jako obdobné nároky zaměstnanců v pracovním poměru. 
Příslušnice má v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů; porodí-li sou-
časně 2 nebo více dětí nebo jde-li o osamělou příslušnici, má 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 37 týdnů. Příslušnice 
nastupuje mateřskou dovolenou zpravidla od počátku šestého 
týdne přede dnem očekávaného porodu, nejdříve však od počát-
ku osmého týdne před tímto dnem.

Vyčerpá-li příslušnice z mateřské dovolené přede dnem 
porodu méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil 
lékař, náleží jí mateřská dovolená až do uplynutí doby stanovené 
v odstavci 1. Jestliže příslušnice vyčerpá z mateřské dovolené 
přede dnem porodu méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží 
jí mateřská dovolená jen po dobu 22 týdnů ode dne porodu, 
popřípadě 31 týdnů, jde-li o příslušnici, která současně porodila 
2 nebo více dětí, nebo o osamělou příslušnici.

Narodí-li se příslušnici mrtvé dítě, náleží jí mateřská dovolená 
po dobu 14 týdnů. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem 
nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena 
před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Příslušnice a příslušník mají nárok na rodičovskou dovolenou 
na základě žádosti. Rodičovská dovolená se příslušnici, která je 
matkou dítěte, poskytne po skončení mateřské dovolené a pří-
slušníkovi, který je otcem dítěte, nejdříve dnem narození dítěte, 
a to v rozsahu, v jakém o ni požádají, nejdéle však do doby, kdy 
dítě dosáhne věku 3 let.

Nárok na mateřskou dovolenou má příslušnice a nárok na 
rodičovskou dovolenou má příslušnice nebo příslušník, který 
převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě roz-
hodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela. 
Mateřská dovolená se poskytne ode dne převzetí dítěte po dobu 
22 týdnů. Jestliže příslušnice převzala 2 nebo více dětí nebo
jde-li o osamělou příslušnici, poskytne se jí mateřská dovolená 
po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne 
věku 8 měsíců.

Mateřskou a rodičovskou dovolenou nebo rodičovskou 
dovolenou mohou čerpat příslušnice a příslušník současně.

Jestliže je dítě převzato do péče kojeneckého nebo jiného 
zařízení, které poskytuje zdravotní péči, ze zdravotních důvodů 
a příslušnice nebo příslušník nastoupí do výkonu služby, mateř-
ská nebo rodičovská dovolená se jim tímto nástupem přeruší. Její 
nevyčerpaná část se jim poskytne ode dne opětovného převzetí 
dítěte z ústavu do své péče, nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne 
věku 3 let.

Přestala-li se příslušnice nebo přestal-li se příslušník o dítě sta-
rat a z toho důvodu dojde k jeho svěření do rodinné nebo ústavní 
péče nahrazující péči rodičů nebo je-li jejich dítě v dočasné péči 
kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravot-
ních důvodů, nemá příslušnice nárok na mateřskou dovolenou 
a příslušnice a příslušník nemají nárok na rodičovskou dovolenou 
po dobu, po kterou o dítě nepečují.

Jestliže dítě zemře v době, kdy je příslušnice na mateřské 
nebo rodičovské dovolené a příslušník na rodičovské dovolené, 
poskytne se jim mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po 
dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle však do dne, kdy by 
dítě dosáhlo věku 1 roku. 

Zvláštní podmínky výkonu služby příslušnic 
a příslušníků pečujících o dítě

Těhotná příslušnice nesmí podle § 85 zákona o služebním 
poměru při výkonu služby konat činnosti, které jsou těhotným 
ženám zakázány, a činnosti, jejichž výkon ohrožuje podle lékař-
ského posudku její těhotenství. Tato příslušnice může být usta-
novena na jiné služební místo v jiném místě služebního působiš-
tě, převelena nebo vyslána na služební cestu jen s předchozím 
souhlasem. Za stejných podmínek může vykonávat službu 
v noci, službu přesčas nebo služební pohotovost.

Uvedená omezení platí obdobně i pro příslušnici do konce 
devátého měsíce po porodu a příslušnici, která kojí.

Příslušnice a příslušník, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, 
nebo osamělá příslušnice a osamělý příslušník, kteří pečují o dítě 
mladší než 3 roky, mohou být ustanoveni na jiné služební mís-
to v jiném místě služebního působiště, převeleni nebo vysláni na 
služební cestu jen po jejich předchozím souhlasu.
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Povinnosti hasičského záchranného sboru 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
výkonu služby

Bezpečnostní sbor je podle § 86 zákona o služebním poměru 
povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví příslušníků při výko-
nu služby s ohledem na rizika spojená s možným ohrožením jejich 
života a zdraví. Uvedená povinnost se vztahuje též na další osoby, 
které se s jeho vědomím zdržují ve služebnách. Za plnění úkolů 
bezpečnostního sboru v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při 
výkonu služby odpovídají služební funkcionáři.

Bezpečnostní sbor je povinen vytvářet podmínky pro bezpeč-
né, nezávadné a zdraví neohrožující služební prostředí a přijímat 
opatření k prevenci rizik. Za prevenci rizik se považují všechna 
opatření, která směřují k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
příslušníků při výkonu služby, a opatření, jejichž cílem je předchá-
zet rizikům,odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení.

Bezpečnostní sbor je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat 
jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstra-
nění nebo minimalizaci jejich působení. Za tím účelem 
je povinen pravidelně kontrolovat bezpečnost a ochranu 
zdraví příslušníků při výkonu služby. Při přijímání a prová-
dění technických, technologických, organizačních a jiných 
opatření k prevenci rizik vychází bezpečnostní sbor ze vše-
obecných preventivních zásad, kterými jsou:

• omezování vzniku rizik

•  odstraňování rizik u zdroje jejich původu

•  přizpůsobování podmínek výkonu služby potřebám přísluš-
níků s cílem omezit působení negativních vlivů výkonu služ-
by na jejich zdraví

•  plánování při provádění prevence rizik

Bezpečnostní sbor je dále povinen

•   zajistit příslušníkům školení o právních předpisech, služeb-
ních předpisech a rozkazech k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví příslušníků při výkonu služby, pravidel-
ně ověřovat  jejich znalost, vyžadovat a kontrolovat jejich 
dodržování

•  zajistit příslušníkům podle potřeb vykonávané služby ve 
vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace 
a rozkazy o bezpečnosti a ochraně zdraví příslušníků při 
výkonu služby; těhotné příslušnice, příslušnice do konce 
devátého měsíce po porodu a příslušnice, které kojí, infor-
movat o rizicích spojených s výkonem služby a o opatře-
ních k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví

•  vést evidenci o školeních, informacích a rozkazech k bez-
pečnosti a ochraně zdraví příslušníků při výkonu služby

•  přijmout nezbytná opatření pro první pomoc

•  nepřipustit, aby příslušník vykonával službu, jejíž výkon by 
neodpovídal jeho zdravotní způsobilosti

•  zajistit dodržování zákazu kouření na služebnách stanove-
ného zvláštními právními předpisy

•  přizpůsobovat těhotným a kojícím příslušnicím na služeb-
nách prostory pro jejich odpočinek

•  zajistit vedení a ukládání zdravotní a jiné dokumentace 
o služebních úrazech a nemocech z povolání

Bezpečnostní sbor je povinen poskytovat příslušníkům

•  osobní ochranné prostředky podle zvláštního právního 
předpisu, jestliže nemůže odstranit rizika, a udržovat je 
v použivatelném stavu, jakož i provádět kontrolu jejich 
používání

•  mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, jestliže to vyžaduje 
výkon služby

Poskytování osobních ochranných prostředků nelze nahrazo-
vat peněžním plněním.

Bezpečnostní sbor je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku 
poškození zdraví nebo smrti příslušníka úrazem při výkonu služby 
nebo v přímé souvislosti s ním anebo pro výkon služby za účas-
ti příslušníka, jestliže to dovoluje jeho zdravotní stav, a neměnit 
bez vážných důvodů stav na místě úrazu do doby vyšetření příčin 
a okolností vzniku služebního úrazu. Bezpečnostní sbor pořizuje 
záznamy a vede dokumentaci o všech služebních úrazech, jejichž 
následkem došlo ke zranění příslušníka s následnou neschopností 
ke službě, která je delší než 3 kalendářní dny, nebo k jeho úmr-
tí. Bezpečnostní sbor vede evidenci o všech služebních úrazech, 
i když jimi nebyla způsobena neschopnost ke službě nebo když 
neschopnost ke službě nepřesáhla 3 kalendářní dny, a o nemocích 
z povolání. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 
stanoví zvláštní právní předpis.

Bezpečnostní sbor je povinen zajistit, aby služebna 
odpovídala bezpečnostním požadavkům a hygienickým 
limitům a byla vybavena tak, aby podmínky pro výkon služ-
by příslušníků odpovídaly bezpečnosti, hygieně a ochraně 
zdraví při výkonu služby, zejména aby

•  místnosti, chodby, schodiště a jiné komunikace měly sta-
novené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde 
vykonávané a dále, aby byly řádně osvětleny (pokud možno 
denním světlem), měly stanovené mikroklimatické podmín-
ky, zejména jde-li o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu 
a zásobování vodou

•  prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osob-
ních věcí, odpočinek a stravování příslušníků měly stanove-
né rozměry, provedení a vybavení

•  nouzové východy a dopravní komunikace k nim byly stále 
volné

•  prostory uvedené v písmenech a) a b) byly pravidelně 
udržovány, uklízeny, čištěny 

•  byly vybaveny prostředky pro poskytnutí první pomoci 
v rozsahu stanoveném zdravotnickým zařízením a pokyny 
pro zabezpečení zdravotnické pomoci

Práva a povinnosti příslušníka v  oblasti 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
výkonu služby

Příslušník má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při výkonu služby, na informace o rizicích výkonu služby 
a o ochraně před jejich působením. Má také právo, ale i povin-
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nost podílet se na vytváření zdravého a bezpečného služebního 
prostředí.

Příslušník je povinen dbát, umožňují-li to podmínky 
výkonu služby, o vlastní bezpečnost a ochranu zdraví, 
i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně 
dotýká jeho jednání nebo opomenutí konání při výkonu 
služby. Příslušník je v této souvislosti  povinen:

•  dodržovat při výkonu služby právní předpisy a služební 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

•   dodržovat stanovené postupy a používat osobní ochranné  
prostředky

•  účastnit se školení zajišťovaných bezpečnostním sborem 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při výkonu služby a podro-
bovat se ověřování získaných znalostí

•  oznamovat vedoucímu příslušníkovi nedostatky a závady, 
které mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví příslušníků 
při výkonu služby, a podle možností se účastnit na jejich 
odstraňování

•  podrobit se na výzvu služebního funkcionáře lékařskému 
a psychologickému vyšetření za účelem ověření zdravotní 
nebo osobnostní způsobilosti k výkonu služby

•  podrobit se na výzvu služebního funkcionáře testům fyzické 
způsobilosti k výkonu služby; vyžaduje-li to důležitý zájem 
služby, též vyšetření na polygrafu

•  podrobovat se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetřením 
a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právní-
mi předpisy

•  nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat ani jiné návyko-
vé látky ve služebnách, a v době služby i mimo ně, nenastu-
povat pod jejich vlivem do služby a nekouřit ve služebnách, 
kde vykonávají službu i nekuřáci; služební funkcionář může 
povolit výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů, je-
li to nezbytně nutné k plnění úkolu při použití operativně 
pátracích prostředků nebo při zpravodajské činnosti

•  podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek, na rozkaz vedoucího příslušníka 

•  oznámit vedoucímu příslušníkovi svůj úraz bez zbytečné-
ho odkladu, jestliže mu to jeho zdravotní stav dovolí, jakož 
i spolupracovat při vyšetřování jeho příčin

NÁHRADA ŠKODY
Právní úprava náhrady škody vychází z principů, na nichž byla 

vybudována i předchozí právní úprava. Nově je však v zákoně 
zakotvena tzv. preventivní povinnost. Bezpečnostní sbor je totiž 
podle § 93 zákona o služebním poměru povinen zajišťovat pří-
slušníkům podmínky k výkonu služby, při nichž by nedocházelo 
ke vzniku škod. Zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich 
odstranění. Dále je povinen kontrolovat, zda příslušníci plní své 
služební úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám. Příslušník je 
povinen vykonávat službu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví, na majetku bezpečnostního sboru a k bezdůvodnému 
obohacení. Hrozí-li škoda, je povinen na ni upozornit vedoucího 
příslušníka a je-li třeba neodkladného zákroku k odvrácení škody, 

která hrozí bezpečnostnímu sboru, je příslušník povinen zakročit; 
nemusí tak učinit, jestliže mu v tom brání důležitá překážka. Zjis-
tí-li příslušník, že nemá vytvořeny podmínky pro výkon služby, je 
povinen oznámit tuto skutečnost vedoucímu příslušníkovi

Odpovědnost příslušníka za škodu
Zákon v samostatných částech upravuje odpovědnost 

příslušníka za škodu způsobenou bezpečnostnímu sboru 
a odpovědnost bezpečnostního sboru za škodu způsobenou 
příslušníkovi.

Zákon rozlišuje obecnou a zvláštní odpovědnost příslušníka 
za škodu. V rámci obecné odpovědnosti odpovídá příslušník 
bezpečnostnímu sboru za škodu, kterou mu způsobil zaviněným 
porušením povinností při výkonu služby nebo v přímé souvislosti 
s ním. Za úkon v přímé souvislosti s výkonem služby se považuje 
úkon, který je k výkonu služby potřebný nebo který je během služ-
by obvyklý anebo nutný, je konaný před počátkem služby nebo 
po jejím skončení a v době přestávky na jídlo a oddech konané 
v objektu bezpečnostního sboru. Za takový úkon se nepovažuje 
cesta do služby a zpět, stravování, ošetření, popřípadě vyšetření 
ve zdravotnickém zařízení ani cesta  k němu a zpět, jestliže není 
konána v objektu bezpečnostního sboru. Vyšetření ve zdravotnic-
kém zařízení provedené na rozkaz služebního funkcionáře nebo 
ošetření při první pomoci včetně cesty k němu a zpět je považo-
váno za úkon v přímé souvislosti s výkonem služby.

Příslušník neodpovídá za škodu,

•  která vyplývá z rizika výkonu služby

•   kterou způsobil při odvracení škody, jež hrozila bezpeč-
nostnímu sboru nebo přímo ohrožovala život a zdraví osob, 
jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si při 
odvracení škody způsobem přiměřeným okolnostem

Příslušník je povinen uhradit bezpečnostnímu sboru skutečnou 
škodu v penězích nebo uvedením věci do předešlého stavu, jest-
liže s tím služební funkcionář souhlasí. Výše škody na věci se určí 
podle ceny věci v době poškození nebo ztráty. Výše náhrady ško-
dy se určí s přihlédnutím k míře zavinění příslušníka. Výše náhrady 
škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout čtyřapůlnáso-
bek jeho průměrného měsíčního služebního dosahovaného před 
porušením povinnosti, kterým příslušník způsobil škodu. Toto 
omezení neplatí, jestliže byla škoda způsobena úmyslně  nebo 
v opilosti nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek. 

Mezi druhy zvláštní odpovědnosti příslušníka řadíme odpo-
vědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je povi-
nen příslušník vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených 
předmětů. 

Podle nového zákona již neexistují dohody o hmotné odpo-
vědnosti. Příslušník ustanovený na služebním místě, s nímž je 
spojena povinnost  převzít hodnoty, které je povinen vyúčtovat 
(například hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu), odpovídá 
za schodek vzniklý na těchto hodnotách přímo ze zákona a niko-
li z dohody. Příslušník, který odpovídá za  schodek, je povinen 
nahradit schodek v plné výši.

Jedná se odpovědnost subjektivní, při níž se prezumuje zavi-
nění příslušníka. Příslušník se zprostí odpovědnosti zcela, popří-
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padě zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti 
bez jeho zavinění, zejména tím, že bezpečnostní sbor nevytvořil 
podmínky pro řádné hospodaření se svěřenými hodnotami.

Za svěřené hodnoty může společně odpovídat více přísluš-
níků. Při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým pří-
slušníkům určí podíl náhrady podle poměru jejich průměrných 
služebních příjmů, přičemž služební příjem jejich společně odpo-
vědného vedoucího příslušníka a jeho zástupce se započítává ve 
dvojnásobné výši. Příslušník může mít společnou odpovědnost 
i se zaměstnanci v pracovním poměru nebo ve služebním poměru 
státního zaměstnance.

Příslušník odpovídá v plné výši za ztrátu předmětů, které mu 
svěřil bezpečnostní sbor a on jejich převzetí písemně potvrdil. 
Také v tomto případě se zavinění příslušníka prezumuje a důkaz-
ní břemeno je na něm. Příslušník se zprostí odpovědnosti zcela, 
popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že ztráta svěřených předmětů 
vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. 

Odpovědnost bezpečnostního sboru
Také odpovědnost bezpečnostního sboru se dělí na odpověd-

nost obecnou a odpovědnost zvláštní.

V rámci obecné odpovědnosti odpovídá bezpečnostní sbor 
za škodu způsobenou příslušníkovi porušením právní povinnos-
ti  při výkonu  služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon 
služby. Bezpečnostní sbor odpovídá příslušníkovi i za jinou škodu 
na zdraví, než je škoda vzniklá služebním úrazem nebo nemocí 
z povolání. 

Bezpečnostní sbor je povinen uhradit příslušníkovi skutečnou 
škodu v penězích nebo uvedením do předešlého stavu, jestliže 
s tím příslušník souhlasí. Výše škody na věci se určí podle ceny 
věci v době poškození nebo ztráty.

Zvláštní odpovědnost se rozděluje na zvláštní odpovědnost za 
škodu na věci a odpovědnost za škodu při služebním úrazu nebo 
nemoci z povolání.

Bezpečnostní sbor odpovídá příslušníkovi též za škodu na 
věci, kterou nosí běžně do služby, jestliže si ji odloží ve služebně 
na místě k tomu určeném nebo obvyklém. Za věc, kterou přísluš-
ník nenosí běžně do služby nebo kterou nepřevzal bezpečnostní 
sbor do zvláštní úschovy, odpovídá bezpečnostní sbor do částky 
10 000 Kč.

Bezpečnostní sbor odpovídá příslušníkovi za škodu způso-
benou služebním úrazem. Služebním úrazem je také úraz, který 
příslušník utrpěl při cestě do místa plnění služebních úkolů a zpět 

při vyslání na služební cestu, na studijní pobyt nebo při převelení. 
Bezpečnostní sbor odpovídá příslušníkovi také za škodu způso-
benou nemocí z povolání, jestliže příslušník před jejím jištěním 
konal službu v podmínkách, za nichž nemoc z povolání vzni-
ká. Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené v nařízení vlády 
č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.  

Příslušník, který utrpěl služební úraz nebo u něhož byla 
zjištěna nemoc z povolání, má nárok na

• náhradu za ztrátu na služebním příjmu

• náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění

•   náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením

•  jednorázové odškodnění

•  náhradu věcné škody

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu se příslušníkovi posky-
tuje po dobu jeho neschopnosti ke službě z důvodu služebního 
úrazu nebo nemoci z povolání v takové výši, aby spolu se služeb-
ním příjmem nebo s nemocenským se rovnala jeho průměrnému 
služebnímu příjmu před vznikem škody. 

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschop-
nosti ke službě se poskytuje po dobu trvání služebního poměru 
nebo v případě, že služební poměr skončil v důsledku služeb-
ního úrazu nebo nemoci z povolání. Po skončení služebního 
poměru však náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení 
neschopnosti ke službě nenáleží, jestliže příslušník není výděleč-
ně činný ani nepobírá plný nebo částečný invalidní důchod anebo 
hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání.

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschop-
nosti ke službě se příslušníkovi poskytuje ve výši, která se spolu 
se služebním příjmem nebo jiným výdělkem po služebním úrazu 
nebo po zjištění nemoci z povolání, popřípadě s plným invalidním 
nebo s částečným invalidním důchodem poskytovaným z téhož 
důvodu anebo hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání 
rovná průměrnému služebnímu příjmu před vznikem škody; ke 
zvýšení plného invalidního důchodu pro bezmocnost se nepřihlíží. 
Za dosahovaný výdělek se považuje výdělek alespoň ve výši mini-
mální mzdy. Z minimální mzdy se vychází též v případě, že skončila 
výplata hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání z důvodu 
uplynutí doby, po kterou se hmotné zabezpečení poskytuje.

Náhrada za bolest a náhrada za ztížení společenského uplat-
nění se poskytne jednorázově, a to za podmínek stanovených ve 
vyhlášce č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení spole-
čenského uplatnění.
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Charakteristika a použití integrovaného 
záchranného sytému

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) je určen pro 
koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných 
událostech včetně havárií a živelních pohrom. IZS není institucí. 
Je to systém s nástroji spolupráce a modelovými postupy sou-
činnosti (typovými činnostmi) a je součástí systému pro zajištění 
vnitřní bezpečnosti státu. Je jím naplňováno ústavní právo obča-
na na pomoc při ohrožení zdraví nebo života.

Základním právním předpisem pro IZS je zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o IZS“). Zákonem o IZS se upravuje také proble-
matika ochrany obyvatel na úrovni státní správy a samosprá-
vy, fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzic-
kých osob. Ochrana obyvatel zde stojí vedle IZS. Nepochybně 
i ochrana obyvatel, což v pojetí zákona o IZS znamená pře-
devším varování, evakuaci, ukrytí, nouzové přežití obyvatel, 
je součástí záchranných a likvidačních prací při řešení mimo-
řádných událostí a tedy součástí IZS, ale její úkoly mohou být 
soustředěny i na tu fázi řešení mimořádné události, které je za 
hranicí záchranných a likvidačních prací, je využívána zejména 
pro řešení krizových situací.

IZS vznikl z potřeby každodenní činnosti záchranářů, zejména 
při složitých haváriích , nehodách a živelních pohromách, kdy je 
třeba organizovat společnou činnost všech, kdo mohou svými 
silami a prostředky, kompetencemi nebo jinými možnostmi při-
spět k provedení záchrany osob, zvířat, majetku nebo životního 
prostředí. Je to systém spolupráce a koordinace složek, orgá-
nů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob 
při společném provádění záchranných a likvidačních prací, tak 
aby stručně řečeno “nikdo nebyl opomenut , kdo pomoci může 
a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel“.To je zejména v hektickém 
období mimořádných událostí velice nesnadný úkol, který musí 
mít svá pravidla. 

Platnost zákona o IZS se vztahuje i na případy kdy je 
vyhlášen některý z tzv. krizový stavů na území postiženém 
mimořádné událostí nebo na celou ČR:

•  stav nebezpečí (vyhlašuje jej hejtman kraje)

•   stav nouzový – (vyhlašuje jej předseda vlády a potvrzuje vláda)

•   stav ohrožení nebo stav válečný – ( vyhlašuje jej Parlament 
ČR v případě vnějšího ohrožení státu)

Pokud tedy bude použito k řešení mimořádných událostí kri-
zového stavu jako prostředku jímž se zvyšují pravomoci, těch kdo 
krizový stav vyhlásili, bude koordinace záchranných a likvidačních 

prací nadále postupovat podle zákona o IZS. I ve válce musí fun-
govat složky, které vytváří IZS. Tady je také vazba IZS na systém 
obranného plánování.

Zákon o IZS se naopak nevztahuje na předcházení mimořád-
ných událostí tzn. prevenci vzniku takových událostí nebo na čin-
nosti spojené s obnovou mimořádnou událostí postiženého území.

Některé pojmy v IZS
Mimořádná událost - IZS se zabývá koordinací záchranných 

a likvidačních prací při mimořádných událostech což je 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. 
Tato definice také do jisté míry dává působnost zákona o IZS, 
neboť ne každá událost z mimořádných příčin splňuje podmínky 
uvedené definice. 

Záchrannými pracemi - je činnost k odvrácení nebo omeze-
ní bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, 
zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo život-
ního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. Likvidačními 
pracemi jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimo-
řádnou událostí. Hranice mezi oběmi činnostmi je někdy těžko 
rozpoznatelná, ale má svůj význam z hlediska náhrad v případě 
tzv. havárií. Zákon o IZS stanoví, že ten, u něhož vznikla havárie, 
je povinen uhradit krajskému úřadu nebo složkám integrované-
ho záchranného systému náklady spojené s poskytnutím věcné 
a osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami prokaza-
telně vzniklými havárií.

Havárií se při tom rozumí mimořádná událost v souvislosti 
s provozem technických zařízení a budov, při nakládání s nebez-
pečnými chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při naklá-
dání s nebezpečnými odpady.

Složky IZS
Zákon o IZS začíná platit pokud záchranné a likvidační prá-

ce provádí alespoň dvě složky IZS. Složky se v IZS rozdělují na 
základní a ostatní.

Základními složkami IZS podle §4 odst. a) zákona 
o IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požár-
ní ochrany zařazené v plošném pokrytí území kraje, jed-
notkami požární ochrany, dále Policie ČR a zdravotnická 
záchranná služba ČR, které jsou:

•  schopny rychle a nepřetržitě zasahovat

•  mají celoplošnou působnost na území celého státu

•  obsluhují telefonní linku tísňového volání

Pokud tedy má obec jednotku sboru dobrovolných hasičů, kte-
rá je začleněna do plošného pokrytí území kraje (vydává se naří-
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zení kraje na základě zákona o požární ochraně), je tato jednotka 
základní složkou IZS. Celý systém pak řeší i plánovitou pomoc 
ostatních složek IZS podle § 4 odst. 2 zákona o IZS. Ostat-
ními složkami jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 
(Armády ČR), ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. měst-
ská policie), ostatní záchranné sbory (Báňská záchranná služba), 
orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice), havarijní, 
pohotovostní, odborné a jiné služby (např. tzv. komunální služby), 
zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů. 
Pro ostatní složky IZS je specifické, že mají uzavřenou dohodu 
o plánované pomoci na vyžádání.

Pro podporu složek IZS při rozsáhlých mimořádných opatře-
ních mohou být za jistých podmínek použity i hospodářská opat-
ření pro krizové stavy. 

Aby bylo zřejmé, jaké ostatní složky IZS do systému patří, je 
sestaven poplachový plán IZS kraje, ve kterém jsou registrová-
ny síly a prostředky složky, způsob jejích vyrozumění pro případ 
povolání k mimořádné události a doba uvedení složky IZS do 
akceschopnosti zasáhnout. Do poplachového plánu IZS kraje 
zařazuje ostatní složku Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen 
„HZS kraje“) poté, co s ní uzavře dohodu o poskytnutí plánované 
pomoci na vyžádání podle § 21 zákona o IZS. Důležité je, že také 
poplachový plán IZS kraje je vydáván nařízením kraje jako požární 
poplachový plán , jehož je součástí.

S poplachovým plánem IZS kraje pracuje operační a informač-
ní středisko IZS, jehož úkoly plní operační a informační středis-
ko HZS kraje (KOPIS), s výpisem poplachového plánu pro úze-
mí okresu (více okresů) pracuje operační a informační středisko 
územního odboru HZS kraje (OPIS ÚO).

Prostřednictvím KOPIS a podle poplachového plánu IZS kraje 
mohou starostové obcí s rozšířenou působností nebo hejtman 
kraje, pokud provádí koordinaci záchranných a likvidačních prací, 
vyžadovat síly prostředky pro záchranné a likvidační práce pro 
nasazení v jejich správním obvodu. Je důležité také vědět, že 
zařazení složky v IZS se nemění její právní subjektivita, způsob 
zřízení, organizace nebo způsob financování. Složka IZS se však 
musí podřídit zásadám koordinace při společném zásahu.
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Úrovně řízení v IZS
Řízení záchranných a likvidačních prací se odehrává na 

třech úrovních:

Taktická – na místě zásahu, kde se mimořádná událost 
projevuje přímo svými účinky nebo kde se předpokládají účinky 
mimořádné události. Za záchranné a likvidační práce odpovídá 
velitel zásahu. Velitelem zásahu složek IZS je velitel jednotky  
požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchran-
ného sboru s právem přednostního velení (vyhl. 247/2001 Sb.). 
To znamená, že velitelem zásahu složek IZS může být i velitel jed-
notky SDH obce. Velitel zásahu složek IZS řídí provádění záchran-
ných a likvidačních prací a koordinuje činnost složek IZS  na místě 
zásahu. Pro jeho činnost jsou připraveny typové činnosti složek 
IZS při společném zásahu. Velitel zásahu má ze zákona o IZS 
pravomoc

•   zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu 
a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost 
není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit 
i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku 
a životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí 
stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato 
osoba je povinna výzvě vyhovět

•   nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování sta-
veb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení 
rizik vzniklých mimořádnou událostí

•   vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí 
osobní nebo věcné pomoci

•   zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit 
náčelníka a členy štábu. Členy štábu jsou zejména velitelé 
a vedoucí složek integrovaného záchranného systé-
mu. Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby 
a zástupci právnických osob, se kterými složky integrova-
ného záchranného systému spolupracují nebo které posky-
tují osobní nebo věcnou pomoc

•   rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky 
a stanovit jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat úkoly 

SLOŽKY IZS



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR  PÍSEMNÁ ČÁST - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - III.

49

a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti 
velitelů sektorů a úseků

Velitel zásahu se v případě, kdy se mimořádná událost dotýká 
okruhů spojených s ochranou obyvatelstva (např. nouzové přeži-
tí), obrací se žádostí o spolupráci na orgány obce – obecní úřad, 
starostu obce. Je to tím, že mají v uvedených činnostech své 
úkoly a kompetence.

Operační – tzn. úroveň operačních středisek základních 
složek IZS, přičemž operační střediska Hasičského záchranného 
sboru ČR jsou současně operačními a informačními středis-
ky IZS. Střediska jsou zřízena v okresích, krajích i na Ministerstvu 
vnitra. Operační střediska – zajišťují obsluhu linek tísňového volání 
(150,155,158) a jsou pro každého občana místem, kde může při-
volat pomoc v nouzi. KOPIS má mezi středisky koordinační roli, 
může požadovat uveřejnění informací ve sdělovacích prostřed-
cích, ovládá systémy varování a vyrozumění pro obyvatelstvo 
a je spojovým uzlem mezi místem zásahu a třetí řídící úrovní IZS 
- strategickou. Sem je také svedena tísňová linka 112 určená pro 
ohlášení jakékoliv tísně pro občany z cizích zemí. Operační a infor-
mační středisko IZS povolává na žádost velitelů zásahu k zása-
hu ostatní složky IZS podle poplachového plánu IZS (krajského, 
ústředního – MV), tento plán také hodnotí mimořádné události 
do čtyř kategorií podle závažnosti . Prostřednictvím operačních 
a informačních středisek IZS také hejtman kraje a starosta obce 
s rozšířenou působností jsou při své koordinaci záchranných 
a likvidačních prací povinni předávat Ministerstvu vnitra zprávy 
o mimořádné události a vyžadují pomoc.

Strategická – představuje přímé zapojení starosty obce s roz-
šířenou působností, hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra do 
koordinace záchranných a likvidačních prací. To nastává v situaci, 
kdy velitel zásahu o jejich koordinaci požádá, v případě hejtmana 
kraje a Ministerstva vnitra stačí, když je mimořádná událost ohod-
nocena nejvyšším stupněm poplachu podle poplachového plánu 
IZS. Ke svému rozhodování jako pracovní orgán mohou použít 
krizové štáby. 

Přípravu na řešení mimořádných událostí v kraji zajišťuje hava-
rijní plán kraje, který schvaluje hejtman kraje a zpracovává jej 
hasičský záchranný sbor kraje. Obsahuje analýzu nebezpečí vzni-
ku mimořádných událostí a tzv. plány konkrétních činností – plán 
evakuace, traumatologický plán apod.

U významných zdrojů rizika (jaderné elektrárny, velké chemic-
ké továrny) se také pro potřeby záchranných a likvidačních prací 
a ochrany obyvatelstva zpracovávají vnější havarijní plány těchto 
podniků.

Účelem strategické úrovně při koordinaci záchranných 
a likvidačních prací je:

•   zapojení sil a prostředků a oprávnění v působnosti Minister-
stva vnitra, ostatních ministerstev a jiných správních úřadů, 
hejtmanů krajů a starostů obcí ve prospěch a v souladu 
s potřebami záchranných a likvidačních prací a ochrany 
obyvatelstva podle územně příslušného poplachového plá-
nu IZS, v souladu s vnějšími havarijními plány a  havarijním 
plánem kraje, popřípadě s využitím zahraniční pomoci

•   stanovení priorit záchranných a likvidačních prací při roz-
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sáhlých mimořádných událostech zejména mezi různými 
místy zásahu

•   zabezpečení materiálních a finančních podmínek pro čin-
nost složek při provádění záchranných a likvidačních prací

•   zajištění návaznosti záchranných a likvidačních prací s opat-
řeními pro krizové stavy

Podrobnosti o úkolech na jednotlivých úrovních řízení záchran-
ných a likvidačních prací stanoví prováděcí předpis k zákonu o IZS 
vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpe-
čení integrovaného záchranného systému. 

Tato vyhláška provádí ustanovení zákona o IZS v těch 
zmocněních, kterými se stanoví 

•   zásady koordinace složek IZS při společném zásahu

•   dokumentace integrovaného záchranného systému zejmé-
na obsah a způsob zpracování územních nebo vnějších 
havarijních plánů

•  zásady způsobu krizové komunikace a spojení v IZS

•   podrobnosti o úkolech operačních a operačních středisek

Úkoly územních správních úřadů v IZS
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností a obecním úřadům ostatních obcí 
při koordinaci záchranných a likvidačních prací zákonem o IZS 
jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Usměrňování a výstavba IZS přísluší Ministerstvu vnitra podle 
§ 12 písm. ods. 1 písm. m) a § 7 zákona o IZS.

Hasičský záchranný sbor ČR - Úkoly Ministerstva vni-
tra a rozhodující část úkolů krajského úřadu a obcí s roz-
šířenou působností v IZS a v ochraně obyvatel plní Hasič-
ský záchranný sbor ČR (jeho generální ředitelství na 
Ministerstvu vnitra a HZS krajů vůči orgánům krajským úřadů 
a orgánům obcí s rozšířenou působností), který je organizač-
ní složkou státu a orgánem státní správy. Poskytuje tak krajům 
a obcím s rozšířenou působností „servis“. Hejtmani krajů a sta-
rostové obcí s rozšířenou působností tak mají zejména kontrolní 
funkci a výkonnou funkci mají v případě, že převezmou koordinaci 
záchranných a likvidačních prací.

Úkoly obecních úřadů ostatních obcí plní obecní úřad ve své 
působnosti, jejich úkoly příslušný hasičský záchranný sbor kraje 
neplní.

IZS byl až do konce roku 2002 budován především jako sys-
tém okresní. Jedním z důvodů bylo, že i základní složky IZS byly 
organizovány na okresní úrovni a přednosta okresního úřadu jako 
přestavitel státní správy měl zákonem stanoveny pravomoci při 
přípravě a koordinaci záchranných a likvidačních prací. S refor-
mou státní správy došlo k 1.1. 2003 k přenesení některých úko-
lů okresního úřadu a pravomocí přednosty okresního úřadu na 
obecní úřad obce s rozšířenou pravomocí a starostu této obce.

Obecní úřady s rozšířenou pravomocí, obce
Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu stát-

ní správy v oblasti IZS kromě úkolů obecního úřadu podle § 15 
zákona o IZS, které má ve vztahu k IZS každá obec, zajišťuje také 
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připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na 
mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací 
a ochranu obyvatelstva podle § 12 zákona o IZS.

Je důležité, že řadu úkolů, které ukládá zákon o IZS obcím 
s rozšířenou působností, plní HZS kraje svými příslušnými orga-
nizačními články a to zpravidla tzv. územními odbory HZS kra-
je a stanicemi tohoto sboru, které mají sílo ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností. HZS kraje pro potřebu správních 
obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, přípravu 
a provádění záchranných a likvidačních prací 

•   koordinuje záchranné a likvidační práce, popřípadě plní 
úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stano-
vené Ministerstvem vnitra

•   organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozší-
řenou působností a územními správními úřady s působností 
v jeho správním obvodu a ostatními obcemi

•   řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí IZS

•   organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatel-
stva a v přípravě složek IZS zaměřené na jejich vzájemnou 
součinnost

•  zabezpečuje varování a vyrozumění

•   organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 
provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření

•   organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, 
nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími 
nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva

•   organizuje a koordinuje humanitární pomoc

•  organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany

•   vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany 
a staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji

•   shromažduje a používá pro zpracování vnějších havarijních 
plánů a havarijního plánu kraje potřebné údaje

•   seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém 
správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyva-
tel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi

•   zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvlášt-
ního právního předpisu a zóna havarijního plánování nebez-
pečného podniku nepřesahuje správní obvod obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností

•   spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu 
a při koordinovaném řešení mimořádné události s krajským 
úřadem, pokud zóna havarijního plánování nebezpečného 
podniku přesahuje území správního obvodu obce s rozšíře-
nou působností

•   zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plá-
nem kraje a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními

Starosta obce s rozšířenou působností má vedle pravo-
mocí a úkolů starosty každé obce podle § 16 zákona o IZS, 
má podle §13 zákona o IZS navíc, následující úkoly:

•   koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimo-
řádné události vzniklé ve správním obvodu obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností, pokud jej velitel zásahu 
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o koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvi-
dačních prací může starosta obce s rozšířenou působností 
použít krizový štáb své obce

•  schvaluje vnější havarijní plány

Jak bylo uvedeno, obce s rozšířenou působností budou 
plnit i své další úkoly jako každá jiná obec. Zákon o IZS 
stanoví orgánům obce, aby zajišťovaly připravenost obce 
na mimořádné události a podílejí se na provádění záchran-
ných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Za tím 
účelem obecní úřad každé obce:

•  organizuje přípravu obce na mimořádné události

•   podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací 
s IZS

•   zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím 
nebezpečím, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

•  hospodaří s materiálem civilní ochrany

•   poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke 
zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního 
plánu

•  podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce

•    vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo 
staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci

Starosta každé obce má pro zajištění úkolů obce při 
jejich podílu na provádění záchranných a likvidačních 
prací:

•   zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce 
před hrozícím nebezpečím

•   organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou 
obce s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého 
území obce

•   organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití 
obyvatel obce

•   je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí 
osobní nebo věcné pomoci

Je třeba znovu zdůraznit, že v případech výše uvedených 
úkolů obce je obec plní v přenesené působnosti státní správy 
a tyto úkoly nejsou zákonem přeneseny na HZS kraje jako je tomu 
u obecního úřadu s rozšířenou působností. 

Významným nástrojem obce při provádění záchranných 
a likvidačních prací i v úkolech na úseku ochrany obyvatelstva je 
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kterou obec zřizuje 
na základě § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů.

Jak bude probíhat spolupráce mezi starostou 
obce s rozšířenou působností, popř. každého 
starosty obce, s HZS kraje? 

Organizační složky HZS ČR navazující na územní 
a správní členění jsou:

•   krajské ředitelství HZS kraje mající sídlo v kraji – to bude 
plnit úkoly krajského úřadu v oblasti koordinace záchran-
ných a likvidačních prací, které mu ukládá zákon o IZS 
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a pomáhat ve strategickém řízení IZS hejtmanům krajů. 
V čele HZS kraje je ředitel HZS kraje. Součástí krajských 
ředitelství je pro koordinaci záchranných a likvidačních 
prací:

  •   odbor IZS a služeb, který řídí výkon služby v jednotkách 
požární ochrany v kraji a zabývá se koordinací záchranných 
a likvidačních prací

  •  operační a informační středisko IZS kraje

  •   připravené prostory stálé pracovní skupiny krizového 
štábu kraje

Krajské ředitelství HZS kraje připravuje prostory pro 
stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje.

•   územní odbory HZS kraje mající sídlo (zpravidla v býva-
lém) v okresním městě, které je současně obcí s rozšířenou 
působností. Územní odbor je podřízen ředitelství HZS kraje 
a v jeho čele je ředitel územního odboru HZS kraje. Zde 
je také dislokována na stanici HZS:

  • jednotka HZS kraje

  •   oddělení IZS a služeb, které se zabývá koordinací 
záchranných a likvidačních prací na území okresu

  •   okresní operační a informační středisko IZS a navazují-
cími prostory pro koordinaci záchranných a likvidačních 
prací

  •   prostory pro práci štábu územního odboru HZS kraje 
a pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou 
působností, ve které uzemní odbor sídlí

Územní odbor řídí činnost stanic HZS kraje a je podřízen kraj-
skému ředitelství HZS kraje. Územní odbor HZS kraje plní úko-
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ly obcí s rozšířenou působností, které mu ukládá zákon o IZS 

v územním obvodu okresu přímo nebo prostřednictvím jemu pod-

řízených stanic HZS kraje. 

Do budoucna se počítá u některých krajů s určitou optimaliza-

cí počtu územních odborů HZS kraje a vytvoření na území kraje 

několika sekcí HZS kraje, které by pokryly svojí působností území 

kraje, tzn. jedna sekce by byla pro několik okresních území.

•   stanice HZS kraje, mající sídlo v 95% obcí s rozšířenou 

působností a jejichž dislokace je odvozena od plošného 

pokrytí území kraje. Stanice je podřízena územnímu odboru 

HZS kraje a v její činnost řídí velitel stanice. Ve stanici sídlí 

jednotka HZS kraje a jsou zde spojové prostředky pro spo-

jení s operačním a informačním střediskem IZS i prostory 

pro práci stálých pracovních skupin krizového štábu obce 

s rozšířenou působností

Velitel stanice má za úkol připravovat a koordinovat záchranné 

a likvidační práce v správním území obce s rozšířenou působností 

a spolupracovat se všemi starosty obcí v uvedeném správním 

území a z hlediska přípravy IZS nebo z hlediska práce s jednotka-

mi sboru dobrovolných hasičů obcí (např.odborná příprava veli-

telů, strojníků).

Pokud ve správním obvodu obce s rozšířenou působností není 

sídlo stanice HZS kraje, stanovuje územní odbor HZS kraje kom-

petentní osobu, která zajišťuje kontakt mezi ním a obcí s rozšíře-

nou působností.

Krizové štáby a IZS
Jak bylo uvedeno v popisu strategického řízení IZS mohou 

hejtmani krajů a starostové obcí využívat při koordinaci záchran-

Generální ředitelství HZS ČRMinisterstvo vvnitra

Vzdělávací zařízení
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ných a likvidačních prací krizový štáb. Je to jich pracovní a porad-
ní orgán pokud budou koordinovat záchranné a likvidační práce 
nebo provádět krizová opatření při vyhlášeném krizovém stavu. 

Krizový štáb se sice svolává při řešení mimořádné události, 
ale jeho členové jsou předem jmenováni z členů bezpečnostní 
rady, zástupců složek IZS, apod. Krizový štáb má při koordinaci 
záchranných a likvidačních v podstatě dvě funkce:

•   zajistit nepřetržitou práci, pokud to koordinace záchran-
ných a likvidačních prací vyžaduje. Tuto nepřetržitou práci 
zajišťuje stálá pracovní skupina krizového štábu, jejíž struk-
turu stanoví zřizovatel krizového štábu. Stálou skupinu kri-
zového štábu se doporučuje organizovat do odborných 
skupin zaměřených na:

  •  spojení a komunikaci s veřejností

  •   týlové zabezpečení nasazených sil a opatření a na 
ochrany obyvatel

  •   analýzu mimořádné situace

  •   nasazení sil a prostředků pro záchranné a likvidační 
práce

  •   ochranu obyvatelstva včetně humanitární pomoci

•   zabezpečit na svém zasedání projednání důležitých postu-
pů na úrovni strategického řízení při mimořádné události 
a navrhnout hejtmanovi kraje nebo starostovi obce s rozší-
řenou působností postup nebo jeho rozhodnutí. Zasedání 
krizového štábu se obvykle nezúčastňují členové ze stále 
pracovní skupiny, ale zpravidla její vedoucí. Zasedání se 
zúčastňují členové bezpečnostní rady, tajemník bezpeč-
nostní rady a vedoucí složek IZS, případně další osoby, 
které určí vedoucí krizového štábu (hejtman kraje, starosta 
obce s rozšířenou působností). Pro podporu zasedání kri-
zového štábu může sloužit tzv. sekretariát,vytvořený zpra-
vidla z oddělení nebo odboru zabývajícího se bezpečností 
na příslušném krajském úřadě nebo obecním úřadě. Počet 
a dobu zasedání krizového štábu volí jeho vedoucí podle 
potřeby. Jde také o to, aby se vedoucí složek nebo jiných 
orgánů mohli věnovat svým úkolům při záchranných a likvi-
dačních prací a nepřetržitě nezasedali v krizovém štábu.

Popisovaná spolupráce HZS kraje s krajským úřadem, obcemi 
s rozšířenou působností, obcemi s hejtmany a starosty obcí se 
odráží ve struktuře IZS, který je do krajské úrovně na obr. č. 3.

Princip fi nancování IZS
Základním aspektem IZS je skutečnost, že složka IZS neztrácí 

svojí účastí v něm svoji právní subjektivitu ani princip dosavadního 
samostatného financování. Požadavky na vybavení jednotlivých 
složek proto nelze zahrnovat do výdajů na vybudování IZS. Výjimku 
tvoří vybavení složek sloužící výhradně pro společné potřeby složek 
nebo pro koordinaci IZS, např. vybavení operačního a informační-
ho střediska, spojení apod. Uvedené uplatňuje ve svém rozpočtu 
Ministerstvo vnitra a krajský úřad v návrhu svého rozpočtu. 

Poskytnutí osobní a věcné pomoci je za náhradu, stejně tak 
je řešena náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího prá-
va. Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým 
osobám, vzniklou v příčinné souvislosti se  záchrannými a likvi-

dačními pracemi a cvičeními, odškodnění zranění toho, kdo se na 
záchranných a likvidačních pracích podílel.

Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba uplatnit 
písemně u příslušného krajského úřadu do šesti měsíců od doby, 
kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě dozvěděla, nejdéle 
do pěti let od vzniku škody, jinak právo zaniká. 

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČR
Základními funkcemi bezpečnostního systému ČR je:

•  Zajištění základních funkcí státu, ochrana demokratických 
hodnot a zabezpečení lidských a občanských práv při vzni-
ku krizové situace nebo v případě, kdy vznik krizové situace 
objektivně hrozí

•  Prosazování a ochrana životních, strategických a dalších 
důležitých zájmů státu a zajištění adekvátní a efektivní reak-
ce na bezpečnostní hrozby a rizika

Bezpečnostní systém ČR - je vytvořen jako systém kom-
plexní, který zajišťuje bezpečnost ČR ve vzájemné propojenosti 
roviny politické (vnitřní a zahraniční), vojenské, vnitřně-bezpeč-
nostní, oblasti ochrany obyvatelstva, hospodářské, finanční, 
legislativní a sociální. 

V této souvislosti je třeba definovat pojmy hrozba a riziko, 
resp. jejich vzájemný vztah. Hrozbou se rozumí objektivní 
skutečnost, která může znamenat negativní dopad pro ČR 
(pro některý chráněný zájem). Hrozbě lze čelit protiopatření-
mi, která však mohou být velice nákladná, a přitom nikoli sto-
procentní. S ohledem na konkrétní cíl (jeho důležitost, polo-
hu - v centru nebo na periferii země. atd.) je odstupňována 
intenzita opatření. Rizikem se výsledně chápe “to, co stát 
podstupuje”, aby jeho snaha redukovat hrozby nepřekročila 
únosnou míru.

Funkční bezpečnostní systém musí být schopen rizika 
a hrozby nejen efektivně a včas vyhodnocovat, ale také jim 
předcházet či maximálně snížit jejich důsledky.

Pro přijímání adekvátních a včasných rozhodnutí a efek-
tivitu řízení je nepostradatelný dostatek kvalitních informa-
cí a údajů. Za shromažďování potřebných informací jsou 
v rozsahu své působnosti zodpovědné zpravodajské služby. 
Množství potřebných informací je shromažďováno i na úrov-
ni ministerstev, dalších ústředních orgánů státní správy, ale 
i v rámci výkonných složek bezpečnostního systému (Armá-
da ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, atd.) a na 
úrovni samospráv.

Na sběr dat navazuje procesy hodnocení rizik, plánování opat-
ření a uskutečňování opatření a to jak v rámci jednotlivých dílčích 
prvků systému, tak na centrální úrovni. Na realizační fázi plynule 
navazuje fáze vyhodnocování, která primárně probíhá na úrovni 
jednotlivých prvků bezpečnostního systému, sekundárně pak na 
centrální úrovni. Na základě vyhodnocení jsou do dalšího průbě-
hu bezpečnostního cyklu vnášeny nové podněty, čímž je zároveň 
udržována trvalá dynamika cyklu. Jedině tak bude systém moci 
adekvátně a operativně reagovat na bezpečnostní hrozby a rizika 
a bude schopen koncepčně a dlouhodobě reagovat na měnící se 
bezpečnostní prostředí.
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Rámec, v němž jsou konkrétní bezpečnostní opatření rea-
lizována, stejně jako kompetence a povinnosti jednotlivých 
složek bezpečnostního systému, je dán příslušnými zákonnými 
normami. Všechny procedury bezpečnostního systému musí 
být dostatečně transparentní, podléhat veřejné kontrole a být 
v souladu s platnými standardy v oblasti ochrany lidských práv 
a svobod.
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Pojem „krize“

O „běžném fungování“ společnosti (státu) lze hovořit, jest-

liže systému nehrozí žádné závažné nebezpečí, pokud je míra rizi-

ka konkrétních hrozeb zanedbatelná, popř. únosná pro fungování 

systému. Pokud je míra rizika vyšší než míra „obecně přijatelná“, 

je normální stav narušen. Míra rizika a intenzita působení a mož-
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né následky poruchy jsou rozhodující pro určení způsobu jeho 
odstranění. 

V případě, že prostředky a postupy nejsou dostačující a státní 

mechanismus není schopen situaci běžně zvládnout, vyhlašuje se 

k jejímu řešení příslušný krizový stav. Krizový stav v důsledku nevo-

jenského ohrožení může být vyhlášen např. při násilném ohrožení 
demokratického zřízení, chodu hospodářství, základních lidských 
práv a svobod nebo při masovém narušení státních hranic migrující-
mi cizinci, jiném vážném narušení veřejného pořádku, hrozbě nebo 
vzniku živelních pohrom, ekologických katastrof, technologických 
havárií velkého rozsahu, zhroucení zásobování nezbytnými produk-
ty, ztrátě jejich zdrojů, ohrožení strategických infrastruktur nebo při 
jiných ohroženích, která přímo nesouvisejí s obranou státu. 

Zákony krizové a branné legislativy upravující 
další úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti: 

•   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 odst. 1;

•   Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 
2, 5, 6 a 7, který obsahuje následující ustanovení:

•  Zákon č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), který stano-
ví vedle obecné odpovědnost orgánů krizového řízení a dalších 
subjektů i specifickou u MV - koordinace příprav na krizové sta-
vy a jejich řešení. Novela krizového zákona ještě posiluje v § 10 
působnost MV a Policie ČR v oblasti odpovědnosti za vnitřní bez-
pečnost a pořádek:
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Průřezový základ pro zajišťování bezpečnosti představuje 
finanční a hospodářská politika státu, oblast přírodních zdrojů 
a kritické infrastruktury. Systém hospodářských opatření pro kri-
zové stavy je představován souborem nástrojů pro zabezpečení 
věcných zdrojů (materiálních prostředků a služeb) od právnických 
a podnikajících fyzických osob, tvorbu a ochraňování státních 
hmotných rezerv a přípravu výroby těch předem identifikovaných 
produktů nezbytných pro řešení krizových situací, které nejsou 
běžně vyráběny a dodávány.

Pro řešení nevojenských krizových situací vyžadují orgány 
krizového řízení věcné zdroje prioritně od právnických a pod-
nikajících fyzických osob - z věcných prostředků souvisejících 
s jejich běžnou činností a z prostředků, které mají k dispozici. 
K tomu jsou pro tyto orgány vytvořeny nástroje informační podpory, 
zajišťující přehled o dostupnosti těchto zdrojů na území ČR. Při řeše-
ní vojenských krizových situací plní nezastupitelnou roli předem při-
pravená výroba výzbroje a výstroje podle požadavků Armády ČR.

Bezpečnostní strategie ČR, současná 
bezpečnostní situace České republiky

Základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR je 
Bezpečnostní strategie, přijatá usnesením vlády ze dne 10. 
prosince 2003 č. 1254. Její text konstatuje například:

•   Bezpečnostní systém ČR je nastaven tak, aby byl scho-
pen řešit krizové situace a jiné závažné situace související 

Druh  Vyhlašující orgán Důvod Územní rozsah Časová účinnost

Válečný stav Parlament  Je-li ČR napadena nebo je-li třeba Celý stát Bez omezení

    na návrh vlády plnit mezinárodní smluvní závazky 
      o společné obraně proti napadení

Stav  Parlament Je-li bezprostředně ohrožena  Celý stát  Bez omezení

ohrožení státu na návrh vlády svrchovanost státu nebo územní nebo jeho část

     celistvost státu anebo jeho 
      demokratické základy

Nouzový stav Vláda (předseda vlády) V případě živelních pohrom Celý stát nebo,  Nejdéle 30 dnů;
      ekologických nebo průmyslových  jeho část  prodloužení   
      havárií, nehod nebo jiného  je přípustné
      nebezpečí, které ve značném rozsahu  po předchozím souhlasu
      ohrožují životy, zdraví nebo   Parlamentu
      majetkové hodnoty anebo vnitřní 
      pořádek a bezpečnost

Druh   Vyhlašující orgán Důvod Územní rozsah Časová účinnost

Stav nebezpečí Hejtman Jsou-li v případě živelní pohromy, Celý kraj nebo Nejdéle 30 dnů;

     (primátor hl.m. Prahy) ekologické nebo průmyslové havárie,  jeho část prodloužení je
      nehody nebo jiného nebezpečí   přípustné jen
      ohroženy životy, zdraví, majetek,   se souhlasem vlády
      životní prostředí, pokud nedosahuje 
      intenzita ohrožení značného rozsahu, 
      a není možné odvrátit 
      ohrožení běžnou činností správních 
      úřadů a složek IZS
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se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením, při 
plnění spojeneckých závazků v zahraničí nebo při účasti 
ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na obnovení 
a udržení míru („vojenské krizové situace“), ale také všech-
ny ostatní druhy krizových situací na území ČR („nevojen-
ské krizové situace“)

•   V dohledné budoucnosti lze vyloučit možnost rozsáhlého 
přímého vojenského útoku proti území ČR i území jejích 
spojenců

•   V důsledku souběžného a vzájemně se podporujícího půso-
bení řady negativních trendů se však v posledním období 
zhoršila bezpečnostní situace na globální úrovni, což má 
následky i pro bezpečnost v euroatlantickém prostoru.

•   Původci hrozeb a rizik jsou stále častěji nestátní aktéři 
(teroristické organizace, radikální náboženská, sektářská 
a extremistická hnutí a skupiny), kteří vytvářejí účelová spo-
jenectví mezi sebou či s totalitními, diktátorskými a ideolo-
gicky nesnášenlivými režimy

•   Obtížné předvídání hrozeb a možnost jejich rychlého šíření 
vyžadují kvalitnější a účinnější analýzy a prostředky a systé-
my včasného varování

•   Životní zájmy ČR mohou ohrozit například rozsáhlé úniky 
strategicky důležitých informací či zásahy do informačních 
systémů státních institucí nebo podniků a společností, kte-
ré zajišťují základní funkce společnosti a státu

•   Znepokojení vyvolávají i důsledky globálních klimatických 
změn způsobené vlivem lidské činnosti vytvářejí hroz-
by v podobě rozsáhlých živelních pohrom, které zejména 
v posledních letech postihly i ČR (např. povodně 1997, 
1998 a 2002). Vývojová tendence ukazuje, že četnost 
a rozsah těchto hrozeb a s nimi spojených rizik se neustále 
zvyšuje

•   Kromě „nových hrozeb“ globálního charakteru však pře-
trvávají mnohé „hrozby tradiční“ – korupce, organizova-
ný zločin, obchod se zbraněmi, hrozba technologických 
havárií atd. 

Prvky bezpečnostního systému České 
republiky

Bezpečnostní systém ČR je tvořen prvky disponujícími funkč-
ními kompetencemi stanovenými příslušnými zákony. Jednotli-
vé prvky vytvářejí hierarchickou strukturu, jsou centrálně řízeny 
a koordinovány, případně na jednotlivých úrovních působí samo-
statně v rozsahu své působnosti. Bezpečnostní systém ČR vytvá-
řejí prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, územní samo-
správy, ale i právnické a fyzické osoby.

Základem úspěšného fungování bezpečnostního systému je 
včasná a koordinovaná příprava rozhodujících činností a přísluš-
ných řídících a výkonných bezpečnostních orgánů na všech úrov-
ních státní správy a samosprávy.

Pro bezpečnostní systém je klíčové, aby byly jeho prvky schop-
ny za všech situací stabilně reagovat a fungovat, a aby dokázal 
maximálně absorbovat rizikový potenciál bezpečnostního pro-
středí, popř. se úspěšně vyrovnával se zvládáním mimořádných 
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událostí či krizových situací. Vnitřní mechanismy systému musí 
umožňovat rychlý a koordinovaný přechod z běžného stavu do 
krizové situace.

Základními prvky - bezpečnostního systému ČR jsou ústavní 
instituce a činitelé, tj. prezident republiky, Parlament ČR, vláda, 
jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy. Klíčo-
vým koordinačním tělesem je Bezpečnostní rada státu a její stálé 
pracovní orgány včetně Ústředního krizového štábu. Nezastupi-
telnou úlohu zaujímají orgány krajů, obcí s rozšířenou působností, 
které vykonávají státní správu v přenesené působnosti na urče-
ném správním území, a obcí. Nelze opomíjet ani podíl právnic-
kých a fyzických osob. Za zajištění základních funkcí státu v běž-
ném stavu, za jeho přípravu na krizové situace, ale i za zajištění 
základních funkcí státu při krizových situacích odpovídají ústavní 
instituce a činitelé.

•   Prezident ČR prostřednictvím Prezidentské kanceláře může 
na návrh vlády nařídit provedení některého z mimořádných 
opatření. Takový způsob rozhodování závisí na vážnos-
ti situace, resp. zda je vyhlášen stav ohrožení státu nebo 
válečný stav. Stav ohrožení státu je vyšší opatření k zajištění 
bezpečnosti a přípravou na vedení války. Prezident není za 
stavu ohrožení státu povinen nařídit povolání vojáků v zálo-
ze k mimořádné službě. Návrh vlády může odmítnout nebo 
může nařídit povolání vojáků v záloze v menším rozsahu 
než jaký požaduje vláda (§ 43 odst. 1). Toto ustanovení je 
výjimkou z ústavního pravidla odpovědnosti vlády za roz-
hodnutí učiněná prezidentem. Vláda musí prezidentovo 
negativní rozhodnutí respektovat a ne nese za něj odpo-
vědnost. Odpovědnost nese prezident, ale jen ve smyslu 
ustanovení čl. 65 odst. 2 Ústavy o velezradě.

•   V rámci Parlamentu ČR funguje Výbor pro obranu a bez-
pečnost, do jehož činnosti jsou zapojeni zástupci obou 
komor Poslanecké sněmovny.

•   Vláda řeší bezpečnostní problematiku v rámci Úřadu vlády 
cestou odboru obrany a bezpečnosti, koordinačním pra-
covním orgánem na úrovni silových ministrů je Bezpeč-
nostní rada státu (BRS), která řeší bezpečnostní problémy 
i mimo krizové řízení. Pracovními orgány BRS jsou pracovní 
výbory na úrovni náměstků ministrů pro řešení problematik 
obranného plánování, civilního nouzového plánování, koor-
dinace zahraniční bezpečnostní politiky a zpravodajskou 
činnosti.

•   Ministerstva a další ústřední úřady mají podle svého význa-
mu a postavení v bezpečnostním systému CR odborná 
pracoviště a výkonné složky, které zajišťují bezpečnost na 
celostátní úrovni a prostřednictvím svých územních složek 
i bezpečnost na vymezeném teritoriu.

Systém Bezpečnostní rady státu
Bezpečnostní rada státu (BRS) je stálý pracovní orgán vlády, 

který v rozsahu pověření stanoveném vládou koordinuje a vyhod-
nocuje problematiku bezpečnosti ČR a připravuje vládě návrhy 
k jejímu zajišťování (plánování).

BRS tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhod-
nutí vlády. Prezident má právo účastnit se schůzí BRS, vyžadovat 
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od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy 

otázky, které patří do jejich působnosti. Jednání BRS se mohou 

na základě usnesení vlády o BRS zúčastnit podle potřeby i další 

ústavní činitelé, vedoucí jiných správních úřadů, kteří nejsou členy 

BRS, guvernér ČNB a představitelé orgánů územní samosprávy 

a další odborníci. 

Předseda BRS svolává schůze BRS pravidelně, nejméně 

však jednou za tři měsíce, případně podle potřeby. Činnost BRS 

zabezpečuje sekretariát BRS. Funkci sekretariátu BRS vykonává 

odbor obrany a bezpečnosti Úřadu vlády ČR.

Přestože byla BRS ustavena na základě ústavního záko-

na, není ústavním orgánem a není jí tímto ani žádným jiným 

zákonem dána pravomoc přijímat rozhodnutí v oblasti zajiš-

tění bezpečnosti ČR. Na základě usnesení vlády o BRS může 

BRS v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR žádat informace 

a analýzy od všech ministrů a vedoucích jiných správních 

úřadů a ukládat jim úkoly spojené se zajišťováním bezpeč-

nosti ČR.

BRS může podle potřeby, zpravidla na návrh členů BRS, zřizo-

vat a rušit odborné pracovní skupiny, v jejichž čele stojí zpravidla 

člen BRS, které se zabývají dílčími otázkami v oblasti působnosti 

BRS, zejména připravují podklady pro zasedání BRS. 

V rámci BRS působí 

•  čtyři stálé pracovní výbory:

  •   Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní 
politiky (VKZBP) - Hlavním úkolem VKZBP je koor-

dinace zahraniční bezpečnostní politiky ČR s důrazem 

na mezinárodní postavení ČR a na vztahy s mezinárod-

ními bezpečnostními organizacemi. Kromě projednávání 

relevantních materiálů pro BRS zajišťuje VKZBP infor-

movanost zainteresovaných resortů o aktuální zahranič-

ní bezpečnostní situaci a jejích aspektech s důrazem na 

mezinárodní postavení ČR. Je v gesci místopředsedy 

vlády a ministra zahraničních věcí.

  •   Výbor pro obranné plánování (VOP) - Hlavním úko-

lem VOP je koordinace plánování opatření k zajištění 

obrany ČR. Je v gesci ministra obrany.

  •   Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP) - Hlav-

ním úkolem VCNP je koordinace a plánování opatření 

k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, obyvatel-

stva a ekonomiky, kritické infrastruktury, zabezpečo-

vání preventivních opatření proti použití ZHN včetně 

řešení odstraňování následků jejich použití a koordinaci 

požadavků na civilní Výbor pro zpravodajskou činnost 

(VZČ). 

  •   Výbor pro zpravodajskou činnost (VZČ) - Hlavním 
úkolem VZČ je koordinace činností zpravodajských 
služeb ČR a plánování opatření k zajištění zpravodaj-
ské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získá-
vají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné 
pro zajištění bezpečnosti ČR. VZČ samostatně nevy-
víjí zpravodajskou činnost. Je v gesci předsedy vlády. 
Výkonným místopředsedou je 1. místopředseda vlády 

a ministr vnitra, který řídí jednání a činnost VZČ, neroz-
hodne-li předseda VZČ jinak.

•   Ústřední krizový štáb

  •   Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) je podle krizového záko-
na pracovním orgánem vlády k řešení krizových situa-
cí. ÚKŠ není výkonným orgánem, ale pouze předkládá 
návrhy na řešení krizových situací na schůzi BRS nebo 
v případě nebezpečí z prodlení přímo vládě. ÚKŠ zejmé-
na zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhod-
nocování stavu realizace opatření přijímaných vládou, 
ministerstvy a jinými správními úřady k zamezení vzniku 
nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné závažné 
situace a poskytuje podporu činnosti orgánům krizové-
ho řízení územních správních úřadů a orgánům územní 
samosprávy. Podle charakteru krizové situace předseda 
vlády jmenuje předsedou ÚKŠ ministra obrany (krizová 
situace vojenského charakteru – vnější vojenské ohrožení 
ČR, plnění spojeneckých závazků v zahraničí a účast 
ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na obno-
vení a udržení míru) nebo ministra vnitra (krizová situace 
nevojenského charakteru – ostatní druhy ohrožení ČR, 
při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do 
zahraničí a při zapojení ČR do mezinárodních záchran-
ných operací v případě havárií a živelních pohrom).

V případě vyhlášení krizového stavu se součástí Ústředního 
krizového štábu stává Ústřední povodňová komise a Ústřední 
nákazová komise. K řešení mimořádných událostí a krizových 
situací spojených s bioterorismem a ochraně veřejného zdraví 
je při ÚKŠ zřízena Odborná pracovní skupina pro biologickou 
ochranu.

Ministerstva a další ústřední orgány státní 
správy

Úkoly ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů při 
zajišťování bezpečnosti ČR vycházejí z platných zákonů, počínaje 
„kompetenčním zákonem“ a z dalších právních norem včetně kri-
zového zákona. Dále vyplývají z usnesení vlády, z usnesení BRS 
a v neposlední řadě z krizových plánů a plánů obrany. Koordi-
naci plnění těchto úkolů v rámci ministerstev a ostatních ústřed-
ních správních úřadů zajišťují jejich pracoviště krizového řízení.
V uvedené souvislosti je klíčová role Ministerstva vnitra, které je 
podle kompetenčního zákona ústředním orgánem státní sprá-
vy pro vnitřní věci a ochranu obyvatelstva při krizových stavech 
nevojenského charakteru. Ve vztahu k bezpečnostnímu systému 
ČR a relevantním hrozbám a rizikům vyplývají Ministerstvu vnitra 
i zásadní povinnosti a kompetence z krizového zákona, záko-
na o Integrovaném záchranném systému, zákona o Hasičském 
záchranném sboru a zákona o požární ochraně. Ministerstvo vnit-
ra proto v rámci státu koordinuje přípravu na krizové stavy a jejich 
řešení a k tomu účelu:

•   sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních 
úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob

•   organizuje instruktáže, školení a další přípravu k získání 
zvláštní odborné způsobilosti pracovníků orgánů krizového 
řízení; k tomu účelu zřizuje vzdělávací zařízení



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR  PÍSEMNÁ ČÁST - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - III.

57

•   provádí kontrolu krizových plánů zpracovaných ostatními 
ministerstvy a ve spolupráci s příslušným ministerstvem 
kontrolu krizových plánů krajů

•   vede ústřední evidenci údajů o přechodných změnách 
pobytu osob

•   odpovídá za přípravu a řešení krizových situací souvisejících 
s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a přitom určuje 
a kontroluje postupy Policie ČR

•   řeší rozpory v oblasti krizového řízení

V souladu s § 9 odst. 1 písm. a) krizového zákona bylo v rám-
ci Ministerstva vnitra zřízeno pracoviště krizového řízení, které 
zabezpečuje vnitřní připravenost resortu MV na řešení krizových 
situací a přípravy k obraně státu. Meziresortně pak zabezpeču-
je připravenost na řešení krizových situací souvisejících s vnitřní 
bezpečností a veřejným pořádkem. Pracoviště zároveň plní úlohu 
sekretariátu Ústředního krizového štábu a ve vymezených přípa-
dech úlohu sekretariátu krizového štábu ministra vnitra.

Územní prvky bezpečnostního systému ČR
V současnosti orgány kraje zajišťují připravenost kraje, orgá-

ny obce s rozšířenou působností zajišťují připravenost v rámci 
správního území, v němž tato obec vykonává státní správu v pře-
nesené působnosti, a orgány obce zajišťují připravenost obce 
na řešení krizových situací. Jejich pravomoci a odpovědnost jsou 
stanoveny v platné legislativě. 

Bezpečnostní systém ČR byl vytvářen v době existence okres-
ních úřadů, které byly základním prvkem státní správy na území ČR 
a jejich role v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR byla proto jasnější 
a zřetelnější. Úlohu spojovacího článku mezi kraji a obcemi převzaly 
po reformě veřejné správy obce s rozšířenou působností. 

Na úrovni krajů a určených obcí jako koordinační orgány pro 
přípravu na krizové situace působí bezpečnostní rady krajů a bez-
pečnostní rady určených obcí. Pracovním orgánem hejtmana 
nebo starosty k řešení krizových situací jsou u krajů krizové štáby 
krajů a u obcí krizové štáby obcí. V případě vyhlášení krizového 
stavu se součástí krizových štábů krajů stávají povodňové komise 
krajů a krajské nákazové komise.

Své nezastupitelné místo mají na území krajů Hasičské 
záchranné sbory krajů (dále jen „HZS kraje“), a to zejména při 
výkonu státní správy oblasti požární ochrany a plnění úkolů 
v oblasti krizového a havarijního plánování, ochrany obyvatelstva 
a provádění záchranných a likvidačních prací. V oblasti zajištění 
veřejného pořádku hrají důležitou roli krajské správy Policie ČR, 
v oblasti obrany pak Krajská vojenská velitelství.

Výkonné prvky bezpečnostního systému ČR
Hlavními výkonnými prvky bezpečnostního systému ČR jsou 

ozbrojené síly ČR, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbo-
ry, záchranné služby a havarijní služby. 

Policie ČR je ozbrojený bezpečnostní sbor, který plní 
úkoly v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a další 
úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpi-
sy. Základem činnosti PČR je:

•   ochrana celospolečenských zájmů a hodnot, zejména stá-
tu, ústavních základů a institucí, zabezpečení nerušeného 

výkonu funkce všech orgánů moci zákonodárné, výkonné 
a soudní

•   ochrana fyzických osob, jejich životů, zdraví, lidské důstoj-
nosti, jakož i právnických osob

•  ochrana majetku, a to bez rozdílu jeho vlastníků

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR 
(HZS ČR) je chránit životy lidí a zdraví obyvatel a majetek před 
požáry, poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech 
a zajistit ochranu obyvatelstva. Plní rovněž další úkoly, v rozsahu 
a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy: zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změ-
ně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále 
jen „zákon o IZS“), zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 353/1999 Sb., o pre-
venci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona 
č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění poz-
dějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

V rámci svěřené působnosti Generální ředitelství HZS ČR 
koordinuje civilní nouzové plánování a zabezpečuje oblast hava-
rijního plánování a v rámci svěřené působnosti i oblast krizového 
plánování. HZS ČR je také orgánem státní správy (vykonává stát-
ní správu) ve věcech krizového řízení, ochrany obyvatelstva, IZS 
a požární ochrany. V daných oblastech vykonává koordinační, 
řídící plánovací i výkonné působnosti. V oblasti ochrany obyva-
telstva zabezpečuje a koordinuje činnost při plnění úkolů v této 
oblasti, včetně některých úkolů souvisejících s přijímáním a distri-
bucí humanitární pomoci.

Občané a bezpečnostní systém ČR
Důležitá role při zajištění bezpečnosti patří občanské-

mu sektoru. Může se jednat o aktivity občanů individuální 
či skupinové. Může se jednat o dobrovolnickou činnost 
krátkodobou nebo dlouhodobější, prováděnou nevládní-
mi organizacemi či individuálními dobrovolníky. Občan 
vstupuje do bezpečnostního systému ve dvou základních 
rovinách:

•  V trestně-právní rovině (popř. rovině přestupkového 
správního řízení) se občan dostává do kontaktu s bezpečnostním 
systémem v roli oběti, pachatele či svědka. Bezpečnostní systém 
v tomto kontextu disponuje odpovídajícími procedurami a režimy. 
Vzhledem k zákonu č. 140/1961 Sb., trestní zákon, má občan 
tzv. oznamovací povinnost, vyjádřenou v §167 (nepřekažení 
trestného činu a §168 (neoznámení trestného činu) 

•  Pro akceschopnost bezpečnostního systému je pod-
statnější role občana jako aktéra bezpečnosti. Ta může mít 
obecně dvě základní polohy. V té první je občan povinovaným 
aktérem bezpečnosti, tj. vykonává činnost v bezpečnostním 
systému na základě povinnosti plynoucí ze zákona. Jedná 
se např. o povinnosti občana vyplývající z branného zákona, 
krizového zákona, zákona o policii atd., které se vztahují 
k řešení mimořádných událostí, krizových situací či válečného 
stavu. V některých zákonech jde o obecnou povinnost fyzic-
ké osoby (tedy i cizinců na území ČR), v případě branného 
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zákona pak o povinnost vztahující se pouze na obča-
ny ČR

Podle krizového zákona lze na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytně nutném rozsahu omezit právo na nedotknutel-
nost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z mís-
ta, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví; 
vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majet-
ku; svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území 
ohroženého nebo postiženého krizovou situací; právo pokojně se 
shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 
postiženého krizovou situací apod. Vláda je v době trvání nouzo-
vého stavu oprávněna nařídit evakuaci osob a majetku z vymeze-
ného území, zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených 
místech nebo území, rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, 
pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky 
k řešení krizové situace apod. Občan je povinen uvedená opatření 
respektovat a poskytovat požadovanou součinnost.

Branný zákon - branným zákonem je občanům ČR ulože-
na branná povinnost, tj. povinnost připravovat se k obraně státu 
a osobně se účastnit plnění úkolů ozbrojených sil ČR. 

Zákon o policii - na základě zákona o Policii ČR je občan 
povinen na vyžádání poskytnout součinnost Policii ČR. Podob-
ně na základě zákona o HZS ČR je příslušník HZS oprávněn 
požadovat od právnických a fyzických osob informace potřebné 
k plnění základních úkolů HZS, popř. vyzvat každého občana, aby 
se podrobil omezením vyplývajícím z provedení služebního zása-
hu, přičemž občan je povinen výzvy uposlechnout.

BEZPEČNOSTNÍ A BRANNÁ LEGISLATIVA 
- PŘEHLED

Ústava a ústavní zákony:
•   ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, (v textu jen 

„Ústava ČR“)

•   ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, (v textu 
jen „ústavní zákon o bezpečnosti“)

•   ústavní zákon č. 300/2000 Sb., změna Ústavy a ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb

•   Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších 
územních samosprávních celků a o změně ústavního 
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky

Klíčové zákony:
•   zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně někte-

rých zákonů (krizový zákon), (v textu jen „krizový zákon“)

•   zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, (v textu 
jen „zákon o zajišťování obrany“)

•   zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, 
(v textu jen „zákon o HOPKS“)

•   zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústřed-
ních orgánů státní správy ČR (v textu jen „kompetenční 
zákon“)

Další právní předpisy:
•   zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti 

a o vojenských správních úřadech (branný zákon), (v textu 
jen „branný zákon“)

•   zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sys-
tému a o změně některých zákonů, (v textu jen „zákon 
o IZS“)

•   zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 
ČR a o změně některých zákonů, (v textu jen „zákon o HZS 
ČR“)

•   zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, (v textu jen „zákon 
o PČR“)

•   vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdra-
votnické záchranné službě, (v textu jen „vyhláška o ZZS“)

•   zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR

•   zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR

•   zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 
a o změně některých zákonů, (v textu jen „zákon o OUS“)

•   zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojen-
ským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů

•   zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

•   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

•   zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

•   zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

•   zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způ-
sobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 
Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve zně-
ní pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havá-
rií), (v textu jen „zákon o prevenci závažných havárií“)

•   zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, (v textu jen „atomový zákon“)

•   zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně něk-
terých souvisejících zákonů (veterinární zákon), (v textu jen 
„veterinární zákon“)

•   zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), (v textu jen „vodní zákon“)

•   zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích)

•   zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území 
postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně záko-
na č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění poz-
dějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), 
(v textu jen „zákon o státní pomoci při obnově území“)

•
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•   zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů (v textu jen 
„zákon o ochraně veřejného zdraví“)

•   zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých záko-
nů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

•   zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční 
stráži ČR

•   zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dal-
ších zákonů

•   zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejí-
cích se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

•   zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejí-
cích se zákazem bakteriologických (biologických) a toxino-
vých zbraní a o změně živnostenského zákona

•   zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

•   zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravo-
dajství

•   zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů

•   zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů v souvislosti s při-
jetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů

•   zákon č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon 
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivos-
ti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 
Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodář-
ství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

•   zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

•   zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla)

•   zákon č. 189/1999, o nouzových zásobách ropy, o řešení 
stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících záko-
nů (zákon o nouzových zásobách ropy

•   zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů

•  zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

•   zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších 
věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, 
občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu 
a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 
Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku 
České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona 

č. 20/1996 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů

•   zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdra-
votnických zařízeních

•   zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku ČR do majetku krajů

•   zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 
školství

•   zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží 
a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním 
režimům

•   zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování 
v právních vztazích

•   zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních 
hmotných rezerv

•   zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících 
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů;

•   zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

Prováděcí předpisy:
•   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), ve znění naří-
zení vlády č. 36/2003 Sb., (v textu jen „nařízení vlády k pro-
vedení krizového zákona“)

•   nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapo-
jování do mezinárodních záchranných operací, poskytová-
ní a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vyna-
kládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými 
osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády 
č. 527/2002 Sb., (v textu jen „nařízení vlády k provedení 
zákona o IZS“)

•   nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, 
(v textu jen „nařízení vlády o plánování obrany státu“)

•   nařízení vlády č. 6/2000 Sb., kterým se stanoví způsob 
hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné 
havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kont-
rol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah 
výsledné zprávy o kontrole

•   nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona 
o požární ochraně

•   nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrob-
nější úprava vztahu Policie ČR k orgánům obcí a obecní 
policii

•   vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požární-
ho dozoru (vyhláška o požární prevenci)

•   vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci 
a činnosti jednotek požární ochrany

•   vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., kterou se 
stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věc-
ných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování 
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požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci 
nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti 
a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o pře-
vzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrá-
cení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího 
příkazu, ve znění vyhlášky č. 56/2003 Sb.

•   vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých 
podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 
systému; ve znění vyhlášky č.429/2003 Sb.

•   vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

•   vyhláška Ministerstva vnitra č. 383/2000 Sb., kterou se 
stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování 
a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu 
pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemic-
kými látkami a chemickými přípravky

•   vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změ-
ně některých zákonů (krizový zákon), ve znění vyhlášky 
č. 237/2003 Sb.

•   vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 
Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro 
krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.

•   vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační 

monitorovací sítě

•   vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 7/2000 Sb., 

kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení 

o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích 

závažné havárie

•   vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2000 Sb., 

kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, 

rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu 

prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpra-

cování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů 

pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracová-

ní vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací 

určených veřejnosti a postup při zabezpečování informová-

ní veřejnosti v zóně havarijního plánování

•   vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 167/2001 

Sb., o stavech nouze v plynárenství

•   vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 219/2001 

Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu 

nouze v elektroenergetice

•   vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 

Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování sta-

vu nouze v teplárenství
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PŘEHLED HLAVNÍCH DOKUMENTŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI ČR A GESTOR JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Název dokumentu Schvaluje Gestor zpracování Spolupráce Cyklus aktualizace

Bezpečnostní strategie ČR vláda MZV MO, MV, ÚV, MF Podle potřeby

Vojenská strategie ČR vláda MO MZV, MV, MF Podle potřeby

Zpráva o stavu zajištění vláda  ÚV MZV, MO, MV 2-letý cyklus

bezpečnosti ČR

Zpráva o stavu  BRS MO MZV, MV, další ÚSÚ 2-letý cyklus

zajištění obrany ČR

Zpráva o stavu zajištění  BRS MV MO, MZV,  2-letý cyklus

vnitřní bezpečnosti ČR   další ÚSÚ, kraje

Zpráva o stavu zajištění  BRS MV  MO, další ÚSÚ, kraje 2-letý cyklus

ochrany obyvatelstva ČR

Koncepce ochrany  vláda MV ÚSÚ, kraje Podle potřeby

obyvatelstva do roku 2006     v návaznosti na BS ČR

s výhledem do roku 2015

Koncepce vzdělávání  BRS MV MO, MZ, SSHR Podle potřeby

v oblasti krizového řízení

Národní akční plán  vláda MV ÚSÚ, kraje Podle potřeby

boje proti terorismu

Plán obrany státu vláda MO ÚSÚ, kraje 5- letý cyklus

Národní bezpečnostní  BRS MD MV Podle potřeby, 

program ochrany civilního     v závislosti na Annex 

letectví před protiprávními činy    17 (ICAO)

Priority činnosti  Vláda,  ÚV ÚSÚ, ZS ČR Roční upřesnění

zpravodajských služeb ČR BRS

Ústřední poplachový plán  MV MV  ÚSÚ a složky IZS Podle potřeby

Integrovaného 

záchranného systému
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POSTAVENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTU V BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMU ČR

PRACOVNÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ČR

Příprava Řízení krizové situace

VLÁDA
Výbor pro 

obranné plánování

Výbor pro civilní 
nouzové plánování

Výbor pro 
zpravodajskou činnost

C
en

tr
um

Bezpečnostní rada 
státu

Výbor pro koordinaci 

zahraniční bezpečnostní 

politiky

Ústřední krizový 
štáb

Krizové štáby
resortů

GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ ZÁVAŽNOSTÍ MOŽNÝCH OHROŽENÍ A NÁSTROJŮ ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

VYUŽÍVANÝCH PRO JEJICH ŘEŠENÍ Z HLEDISKA STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVY

GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ PROCESŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

ČR

kraj

obec

např. zákon o IZS 
zákon o Policii ČR 

atomový zákon
vodní zákon

z. o ochr. veř. zdraví
zákon o veter. péči atd. Krizové situace

Mimořádná událost 
či situace velkého rozsahu

m. u.
m. s.

Požár,
povodeň,
nehoda

Bežný 
stav

územní složky
IZS, policie,

ekon. subjekty
armáda

Orgány KŘ

Ústava (VS)
ú. z. o bezpečnosti ČR

(SOS a NS)
krizový zákon (SN)

Havarijní aj. plánování Krizové plánování
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PROCES PLÁNOVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ČR:

Resortní strategie
 a plány

zajišťování
bezpečnosti

Hodnocení
bezpečnostní
situace a rizik

Bezpečnostní
strategie

ČR

Zpráva o zajištění
bezpečnosti ČR

Realizace plánů

Finanční zdroje

Koordinace

Aspekty členství
v NATO, EU

a
mezinárodních
organizacích

Vláda

Vláda

Resorty

Zdrojové
možnosti

Resorty

Zásady
a opatření
k zajišťování
bezpečnosti

Bezpečnostní
politika

Konkrétní výsledky,
dílčí hodnocení
a zprávy

Požadavky na
zajištění

Úroveň
zajištění
bezpečnos

MF

BRS
a její výbory

PROCES PLÁNOVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ČR

ti
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OPTIMALIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÍ CYKLUS:

ŘÍZENÍ,

ÚKOLOVÁNÍ

FINANČNÍ
ROZVAHA

VYHODNOCENÍ
HODNOCENÍ RIZIK

REALIZAČNÍ
FÁZE

PLÁNOVÁNÍ
OPATŘENÍ

VSTUPNÍ DDATA

KOORDINACE

procesů

v bezpečnostním

systému ČR

OPTIMALIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÍ CYKLUS
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PROCESY FÁZE CCYKLU ZODPOVĚDNÁ SSOUČÁST BEZPEČNOSTNÍHO SSYSTÉMU

vstupní data
zpravodajské služby, ministerstva, ÚSÚ, výkonné složky
bezpečnostního systému (AČR, HZS, PČR, OP, IZS
ad.), samosprávy

Ř
ÍZ

E
N

Í

řízení, úkolování vláda, BRS, ministerstva, ÚSÚ, samosprávy

hodnocení rizik
zpravodajské služby, ministerstva, ÚSÚ, výkonné složky
bezpečnostního systému, VCNP, VOP, VKZBP,
Společná zpravodajská skupina, VZČ

plánování opatření výbory BRS, BRS

P
LÁ

N
O

V
Á

N
Í

finanční rozvaha ministerstva, výbory BRS

realizace opatření
ministerstva, ÚSÚ, výkonné složky bezpečnostního
systému, samosprávy

R
E

A
LI

Z
A

C
E

vyhodnocení výbory BRS, BRS, vláda

K
O

O
R

D
IN

A
C

E

koordinace fází
bezpečnostního
cyklu

BRS, vláda

LEGENDA
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I

IZ
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A
 D

A
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Í B
E

Z
P

E
Č

N
O

S
TN

ÍS
Y

S
TÉ

M
Y

Č
R

SOUČASNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČR

BEZPEČNOSTNÍ

RADA SSTÁTU

Ministerstva aa jiné ÚSÚ

Krizový
štáb

Ústřední
krizový

Krizový šštáb
kraje

STAROSTA
určené oobce

bezpečnostní  
rada     

Kr izový štáb  
obce   

STAROSTA

Obecní úúřad

Krizový   štáb    obce  

 u

 O r

b č
e e
c n
 á Obecní úúřad

VLÁDA ČČR

Krajský úúřad

Krizový šštáb
správního
úřadu

Správní   úřad  

HEJTMAN

K

 r

a
j

Bezpe_nostní

Česká nnárodní
banka

Policie   ČR   

HZS ČR

C

e

n

t

r

ZZS

další složky IZS

PREZIDENT PARLAMENT ČČR

VKZBP

VCNP

VOP

VZČ

 O

 b

 e
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+

Obecní
policie Obecní

policie

SDH obce
SDH oobce

zařízení CO
zařízení CO

OPTIMALIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÍ CYKLUS
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TRESTNÍ PRÁVO
Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. 

Rozlišujeme:

•   trestní právo hmotné (materiální) - které stanoví, co je 
trestným činem a jaký trest lze za něj uložit 

•   trestní právo procesní (formální) - které upravuje proce-
durální postup trestních orgánů v trestních věcech

Nejvýznamnější právní normy
•   Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

•   Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.

•   Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 
řád), ve znění pozdějších předpisů

•   Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za pro-
tiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Trestní zákon 

se dělí na

•   obecnou část, která upravuje podmínky trestní odpověd-
nosti a ukládání sankcí

•   část zvláštní, která popisuje jednotlivé skutkové podstaty 
trestných činů

Funkce trestního práva
•   ochranná – ochrana společnosti před kriminalitou, 

tj. ochrana před nebezpečnými činy fyzických osob

•   regulativní – spočívá ve stanovení podmínek trestní odpo-
vědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření pachate-
lům trestných činů

•   preventivní – generálně preventivní působení na potenci-
ální pachatele, prostřednictvím individuálně preventivního 
působení na konkrétního pachatele; prevenci zajišťuje také 
samotná existence trestního práva

•   represivní – směřuje k ochrannému cíli výlučně individuál-
ním působením na pachatele, opírá se o donucovací formy

Zásady trestního práva
•   zásada zákonnosti – trestní právo může být čerpáno pou-

ze z takových pramenů, jakými jsou Ústava, ústavní zákony, 
zákony a obecně závazné předpisy

•   zásada pomocné úlohy trestní represe – trestní právo 
se použije teprve v případě, že neexistuje jiné řešení

•   zásada individuální odpovědnosti – lze trestat pouze 
člověka jako jedince za vlastní jednání, trestní právo nezná 

kolektivní odpovědnost, nezná ani odpovědnost za cizí 
vinu, ani odpovědnost právnických osob

•   zásada odpovědnosti za zavinění – osoba buď chce čin 
spáchat nebo si možnosti spáchání trestného činu je nebo 
může být vědoma; trestá se pouze za jednání, které fyzická 
osoba provedla zaviněně

•   zásada přiměřenosti – úměrnost trestu musí odpovídat 
povaze trestného činu, osobnosti jeho pachatele i dalším 
v zákoně uvedeným hlediskům, neboť pouze přiměřený 
a spravedlivý trest je účelný; újma obsažená v trestu nemá 
převyšovat nezbytně nutnou potřebu společnosti

Základy trestní odpovědnosti
 Základem trestní odpovědnosti je spáchání trestného činu, čímž 

vzniká povinnost strpět sankce stanovené trestním zákonem.

Trestný čin
Trestný čin - trestným činem podle trestního zákona je čin 

nebezpečný pro společnost, jehož znaky jsou uvedeny v trestním 
zákoně, popřípadě v jiném zákoně. Trestný čin spáchaný mladist-
vým se nazývá proviněním.

Znaky uvedenými v trestním zákoně, popřípadě v jiném 
zákoně, jsou

•   znaky skutkové podstaty trestného činu (objekt, objek-
tivní stránka, subjekt, subjektivní stránka, protiprávnost)

•   stanovený věk a příčetnost

 Trestnými činy mohou být jen činy nedovolené, protiprávní. Ne 
každý nedovolený čin je zároveň trestným činem, některé z nich 
jsou jen přestupky, kázeňskými nebo disciplinárními delikty, něk-
teré jsou jen postiženy občanskoprávní sankcí, zejména povin-
ností k náhradě škody.

Ke vzniku trestní odpovědnosti vyžaduje trestní zákon napl-
nění všech znaků skutkové podstaty trestného činu. Hovoříme 
o dokonání trestného činu. Trestní zákon však připouští trestní 
postih i v případě, že chybí jeden z těchto znaků – následek. Jed-
ná se o přípravu k trestnému činu a pokus o trestný čin. Pří-
prava je trestná jen u závažných úmyslných trestných činů, pokus 
je obecně trestný.

Trestným činem se proto rozumí také

•  příprava zvlášť závažného trestného činu

 •  pokus trestného činu

•   účastenství na trestném činu ve formě organizátor-
ství, návodu a pomoci

Trestným činem však není           
čin, který sice naplňuje formální znaky některého trestného činu 

podle trestního zákona,  ale není pro společnost nebezpečným, 

IV. 
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nebo čin, který je sice pro společnost nebezpečným, ale nespadá 
pod formální znaky některého ustanovení trestního zákona. 

Některé takové případy uvádí přímo trestní zákon:

•   nutná obrana - tedy čin jinak trestný, kterým někdo odvra-
cí přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trest-
ním zákonem; o nutnou obranu nejde, byla-li obrana zcela 
zjevně nepřiměřená způsobu útoku

•   krajní nouze - tedy čin jinak trestný, kterým někdo odvrací 
nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním záko-
nem; o krajní nouzi nejde, jestliže bylo možno toto nebez-
pečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 
následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 
ten, který hrozil

•   oprávněné použití zbraně - tedy skutečnost, kdy někdo 
použije zbraně v mezích zmocnění příslušných zákonných 
předpisů

Trestně odpovědný není

•   ten, kdo v době spáchání trestného činu nedovršil pat-
náctého roku věku

Trestně odpovědný také není

•   ten, kdo pro duševní poruchu v době spáchání trestného 
činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost 
nebo ovládat své jednání

Zánik trestnosti a trestu
Trestní zákon uvádí v hlavě páté obecné části pod společným 

názvem „Zánik trestnosti a trestu“ důvody zániku trestní odpo-
vědnosti. Jedná se o okolnosti, které nastanou po spáchání 
trestného činu, ale dříve než je o něm pravomocně rozhodnuto, 
a které  způsobují jednou provždy zánik práva státu na potrestání 
pachatele. Vůči pachateli tedy nemohou být vyvozovány důsled-
ky, které jinak vyplývají ze spáchání trestného činu.

Důvody zániku trestní odpovědnosti

•   zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost

•  účinná lítost

•  promlčení trestního stíhání

Patří sem také

•  zánik trestnosti přípravy

•  zánik trestnosti pokusu

•   zánik trestnosti účastenství (který výslovně upraven v záko-
ně ale není)

•  smrt pachatele (upraveno pouze v trestním řádu)

•  milost prezidenta republiky

Zánik nebezpečnosti činu pro společnost

•   změna situace (zejména změna sociálně politických 
poměrů v době rozhodování, v důsledku níž se jednání 
nejeví již jako nebezpečné pro společnost

•   osoba pachatele přestala být nebezpečnou pro spo-
lečnost (pachatel svým chováním po spáchání trestného 
činu prokázal, že z jeho strany zřejmě nehrozí opětovné 
spáchání trestného činu)
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Účinná lítost

•   zánik trestnosti z důvodu účinné lítosti nastává pouze 
u trestných činů uvedených v § 66 trestního zákona. 
V souladu s účelem účinné lítosti jsou zde taxativně 
uvedeny trestné činy, jejichž škodlivé následky jsou tak 
těžké, že jim je třeba zabránit i za cenu beztrestnosti 
pachatele

Účinná lítost spočívá v tom, že 

•   pachatel vlastní aktivní činností dobrovolně zamezí nebo 
napraví škodlivý následek trestného činu

•   v době, kdy škodlivému následku činu může být ještě 
zabráněno, učiní o trestném činu dobrovolné oznámení 

•   státnímu zástupci

•   policejnímu orgánu

•   voják může místo toho učinit oznámení veliteli nebo náčelníku

Promlčení trestního stíhání
 Při promlčení trestního stíhání zaniká trestnost činu uplynutím 

doby stanovené zákonem.

Důvody promlčení

•   hmotněprávní – tj. uplynutím času postupně slábne 
až docela zaniká potřeba trestu, nebezpečnost činu se 
zmenšuje, negativní reakce společenského vědomí sláb-
ne, pachatele, který nespáchal další čin lze považovat za 
napraveného, takže není třeba ukládat trest

•   procesní – tj. nastávají potíže s dokazováním, neboť uply-
nutí času oslabuje sílu důkazů, důkazy pozbývají spolehli-
vosti nebo je již není možné opatřit

Promlčecí doba je odstupňována podle závažnosti trestného 
činu (rozhodující je druh a výše sazby trestu).

Promlčecí doba činí

•  3 roky

•  5 let

•  12 let 

•  20 let

!!!Některé nejzávažnější trestné činy se nepromlčují!!!

Promlčení výkonu trestu
Po uplynutí promlčecí doby nelze uložený trest vykonat. Pro-

mlčecí doba je upravena podle druhu a výše uloženého trestu od 
5 do 20 let.

 Začíná běžet

•  právní mocí rozsudku

•   při podmíněném odsouzení, právní mocí rozhodnutí, že 
se trest vykoná

Promlčení výkonu trestu nelze použít u ochranných opatření.

Zahlazení odsouzení
Soud zahladí odsouzení, pokud jsou splněny obě násle-

dující podmínky

•   trest byl vykonán, prominut, anebo jeho výkon promlčen
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•   odsouzený vedl po výkonu, prominutí, anebo promlčení 

jeho výkonu řádný život nepřetržitě nejméně po dobu sta-

novenou v zákoně

Na odsouzeného se hledí, jako by nebyl odsouzen, zahlaze-

né odsouzení se neuvádí ve výpisu z evidence Rejstříku trestů. 

Zahlazené odsouzení se však vykazuje v opise z evidence Rejs-

tříku trestů.

Trestné činy proti republice, cizímu státu 
nebo mezinárodní organizaci

Jsou rozděleny do tří oddílů

Trestné činy proti základům republiky, cizího státu 
nebo mezinárodní organizaci

Většinou jde o různorodé násilné útoky na následující 
zákonem chráněné zájmy:

 •  ústavní zřízení

 •  samostatnost

 •  územní celistvost

 •  bezpečnost a obranyschopnost

Jde o trestné činy

 •  vlastizrada

 •  rozvracení republiky

 •  teror

 •  teroristický útok

 •  záškodnictví

 •  sabotáž

K dokonání těchto trestných činů se zásadně nevyžaduje 

poškození uvedených zájmů. Pachatelem může být kdokoliv, kro-

mě trestného činu vlastizrady, kterého se může dopustit pouze 
občan České republiky. Všechny trestné činy v tomto oddílu 

musí být spáchány úmyslně.

Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Jde o ochranu vnější bezpečnost republiky, a to prostřednic-

tvím ochrany utajovaných skutečností podle zvláštního zákona.

Jde o trestné činy

•  vyzvědačství

•  ohrožení utajované skutečnosti

Vyzvědačství - K dokonání trestného činu vyzvědačství 

postačí, když pachatel podnikne jednání, které k získání přísluš-

ných údajů směřuje. Pachatelem může být nejen osoba, která 

má oprávněný přístup k příslušným údajům, ale také osoba, která 

má přístup k dílčím údajům, ale z jejichž souhrnu lze utajovanou 

skutečnost zjistit, a hodlá je vyzradit cizí moci. Vyžaduje se úmy-

slné jednání. 

Ohrožení utajované skutečnosti  - k dokonání trestného 

činu ohrožení utajované skutečnosti je třeba, aby se s utajova-

nou skutečnost podle zvláštního zákona seznámila alespoň jedna 

nepovolaná osoba. Ke spáchání tohoto trestného činu postačí 

i nedbalost.

71

Trestné činy proti obraně vlasti
Jde o nejnebezpečnější útoky na obranyschopnost republiky.

Jde o trestné činy

 •  spolupráce s nepřítelem

•  válečná zrada

Pachatelem obou trestných činů může být pouze občan Čes-
ké republiky. Ke spáchání obou trestných činů je třeba úmyslného 
jednání.

Trestné činy veřejných činitelů
Patří do skupiny trestných činů proti pořádku ve věcech veřej-

ných. Jde o ochranu zákonného a řádného výkonu pravomoci 
veřejného činitele. Společnost má zájem, aby se v činnosti veřej-
ných činitelů dodržovala zákonnost, disciplína a zásady morálky.

Veřejným činitelem je mimo jiné i příslušník bezpečnostního 
sboru. K trestní odpovědnosti a ochraně veřejného činitele se 
podle jednotlivých ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby 
trestný čin byl spáchán v souvislosti s jeho pravomocí a odpo-
vědností.

Jde o trestné činy

•  zneužívání pravomoci veřejného činitele

•  maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti

Pro dokonání trestného činu zneužívání pravomoci veřej-
ného činitele se nevyžaduje skutečný vznik škody nebo opatření 
prospěchu. Postačuje samotné jednání vedené úmyslem škodu 
způsobit nebo opatřit prospěch. 

Trestný čin maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti 
spočívá ve zmaření nebo podstatném ztížení splnění úkolu veřej-
ným činitelem. Pachatelem může být v obou případech jen veřej-
ný činitel.

Trestné činy úplatkářství
Patří do skupiny trestných činů proti pořádku ve věcech veřej-

ných. U těchto trestných činů jde o ochranu řádné, nestranné 
rozhodovací a jiné činnosti související nejen s výkonem pravomo-
ci veřejného činitele, ale také jiné činnosti při plnění společensky 
významných úkolů (např. rozhodování o přijetí ke studiu na vyso-
ké škole, vydávání potvrzení  lékařem o zdravotní způsobilosti pro 
výkon určitého povolání).

Jde o trestné činy

•  přijímání úplatku

•  podplácení

•  nepřímé úplatkářství

Přijímání úplatku - trestný čin přijímání úplatku je doko-
nán nejen přijetím úplatku, ale také přijetím slibu úplatku anebo 
žádosti o úplatek. Pachatelem může být pouze osoba, která má 
účast na obstarání věcí obecného zájmu. 

Podplácení - u trestné činu podplácení jde kromě poskytnutí 
úplatku také o nabídku úplatku a slib úplatku, které souvisejí s obsta-
ráním věcí obecného zájmu. Pachatelem může být kdokoliv. 

Nepřímého úplatkářství  - u trestného činu nepřímého úplat-
kářství jde o působení výlučně na výkon pravomoci veřejného 
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činitele. Přitom není rozhodující, že pachatel působí na veřejného 
činitele v tom směru, aby svoji pravomoc řádně vykonal a splnil 
svoje povinnosti.

U všech těchto trestných činů se vyžaduje úmysl.

Zločinné spolčení
Patří do skupiny trestných činů proti pořádku ve věcech 

veřejných. Je charakterizováno těmito zákonnými znaky:

•   je to společenství více osob, které se vyznačuje jistou trva-
lostí, stálostí, vnitřní organizační strukturou, rozdělením 
funkcí a dělbou činnosti

•   jeho činnost je zaměřena na soustavné páchání úmyslné 
trestné činnosti z hlediska činnosti organizace jako celku, 
nikoliv z hlediska činnosti jejích jednotlivých členů

U tohoto trestného činu jde o ochranu společnosti před orga-
nizovanou kriminalitu, a to i těch jednání, která usnadňují činnost 
zločineckých organizací.

 Jde o trestný čin

•  účast na zločinném spolčení

Trestný čin je naplněn nejen založením zločinného spolčení, 
ale také účastí na jeho činnosti nebo jeho podporou. Pachatelem 
může být jak člen tohoto spolčení, tak i nečlen. Musí jít o úmyslné 
jednání.

Neoprávněné nakládání s osobními údaji
 Patří do skupiny trestných činů proti pořádku ve věcech 

veřejných.

 U trestného činu neoprávněné nakládání s osobními údaji jde 
o ochranu práva občana na ochranu před neoprávněným naklá-
dáním s údaji o jeho osobě, shromážděných v souvislosti s výko-
nem povolání, zaměstnání nebo funkce, pokud jsou kryty právními 
předpisy, které stanoví povinnost mlčenlivosti. Trestný čin spočívá 
v jejich sdělení či zpřístupnění, případně v jejich zpracování nebo 
přisvojení. Pachatelem může být kdokoliv. Trestný čin může být 
spáchán úmyslně i z nedbalosti.

Trestné činy vojenské
Postihují jen nejzávažnější případy narušení vnitřních vztahů 

v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, protože méně 
závažné činy, které nedosahují potřebného stupně nebezpečnosti 
pro společnost, jsou řešeny v rámci kázeňské pravomoci nadří-
zených funkcionářů. Trestných činů vojenských se proto mohou 
dopustit pouze vojáci. Vojákem se podle trestního zákona rozu-
mí

•  voják v činné službě

•   osoba, která se povoláním k zvláštní službě stala příslušní-
kem ozbrojených sil

•   voják mimo činnou službu, je-li ve služebním stejnokroji

•  válečný zajatec

Jde například o trestné činy

•  neuposlechnutí rozkazu

•  násilí vůči nadřízenému

•  porušování povinnosti strážní služby
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•  porušování povinnosti dozorčí služby

•  porušování služebních povinností

Některé zákonem stanovené trestné činy vojenské se 
vztahují také na příslušníky bezpečnostních sborů.

Trestný čin neuposlechnutí rozkazu (§ 273 až 275 trest-
ního zákona)

 U trestného činu neuposlechnutí rozkazu je chráněn vztah 
nadřízenosti a podřízenosti. Jeho typickým projevem je právo 
nadřízených vydávat podřízeným rozkazy a povinnost podříze-
ných splnit rozkazy řádně a včas. Jde o odepření provést rozkaz 
a tím zmaření nebo ztížení splnění důležitého služebního úkolu. 
Pachatelem podle § 273 a 274 může také příslušník bezpeč-
nostního sboru. Trestný čin může být spáchán úmyslně nebo 
z nedbalosti.

Trestný čin násilí vůči nadřízenému (§ 279)

U trestného činu násilí vůči nadřízenému je chráněn nerušený 
výkon služebních povinností nadřízeným funkcionářem, který je 
zabezpečen jeho ochranou proti násilným útokům podřízených 
v souvislosti s jeho služebními povinnostmi. Trestný čin spočívá 
v užití násilí vůči nadřízenému. Pachatelem může také příslušník 
bezpečnostního sboru, který je podřízeným poškozeného nad-
řízeného služebního funkcionáře. Trestný čin může být spáchán 
pouze úmyslně.

Trestné činy porušování povinnosti strážní služby 
a porušování povinností dozorčí služby (§ 285 a 286)

U uvedených trestných činů je chráněn řádný výkon přísluš-
ného druhu služby. Spáchání trestného činu spočívá v porušení 
předpisů nebo pravidel strážní nebo jiné obdobné služby nebo 
zvláštních nařízení podle nich vydaných. Je nerozhodné, zda 
k porušení dojde konáním (např. svévolným odchodem ze sta-
noviště) nebo opomenutím (např. nezakročením proti narušiteli). 
Pachatelem může také příslušník bezpečnostního sboru, který 
takovou službu vykonává. Uvedené trestné činy mohou být spá-
chány úmyslně i z nedbalosti.

Trestný čin porušování služebních povinností

 U trestného činu porušování služebních povinností je chráněna 
osobní svoboda vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů proti 
zneužití služební nadřízenosti k ukládání mimoslužebních úkonů 
a dále řádná péče o věcné prostředky ozbrojených sil a bezpeč-
nostních sborů proti nedostatečné údržbě a proti zneužití. Pacha-
telem může být také příslušník bezpečnostního sboru, který má 
uložené služební povinnosti, které se vztahují k údržbě výzbroje, 
výstroje nebo jiných věcných prostředků bezpečnostních sborů. 
Zneužít nebo umožnit zneužití podřízených k mimoslužebním 
úkonům může jen nadřízený služební funkcionář. U některých 
z těchto trestných činů je vyžadován úmysl u některých postačí 
i nedbalost.

 Základní zásady trestního řízení
 Trestné činy lze projednávat pouze v rámci trestního řízení. 

Trestnou činnost pachatele objasňují podle trestního řádu pouze 
orgány činné v trestním řízení, jimiž jsou soud, státní zástup-
ce a policejní orgán. Trestní řízení je zákonem stanovený postup 
orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů, které se podí-
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lejí na tomto postupu. Jeho úkolem je zjistit, zda se trestný čin 
stal, zjistit pachatele a uložit mu trest nebo ochranné opatření. 
Trestní řízení musí zajistit, aby nikdo nevinný nebyl odsouzen.

Základní zásady trestního řízení jsou
•   stíhání jen ze zákonných důvodů a způsobem, který 

stanoví trestní řád

•   spolupráce se zájmovými sdruženími občanů - ta 
mohou nabídnout převzetí záruky za chování obviněné-
ho, jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo 
za převýchovu odsouzeného nebo za dovršení nápravy 
odsouzeného, za odsouzeného může také podat žádost 
o udělení milosti a žádost o zahlazení odsouzení

•   zajištění práva na obhajobu – tj. práva na osobní obhajo-
bu (např. právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se 
mu kladou za vinu, navrhnout důkazy), práva zvolit si obháj-
ce, práva na poučení ze strany orgánů činných v trestním 
řízení; prostřednictvím obhajoby se má dosáhnout toho, 
aby nevinný byl ospravedlněn a viník byl odsouzen jen za 
trestný čin, který spáchal a za tento čin mu byl uložen spra-
vedlivý trest

•   zásada přiměřenosti – orgány činné v trestním řízení musí 
projednávat trestní věci co nejrychleji a musí být šetřena 
občanská práva zaručená Listinou základních práv a svo-
bod a příslušných mezinárodních smluv, jimiž je Česká 
republika vázána; tato zásada se uplatňuje především při 
zajišťování osob a věcí důležitých pro trestní řízení (vazba, 
odposlech)

•   zásada rychlého procesu – orgány činné v trestním řízení 
musí trestní věci projednávat co nejrychleji, ne však na úkor 
řádného objasnění věci; proto jsou např. stanoveny maxi-
mální lhůty trvání vazby, pro předání zadržené osoby soudu 
(48 hodin), nebo pro rozhodnutí soudce o zadržené osobě 
(24 hodin)

•   zásada ofi ciality – orgány činné v trestním řízení provádě-
jí procesní úkony na základě úřední povinnosti; smyslem 
této zásady je, aby trestné činy nezůstaly nepotrestány 
a aby byla dodržena zákonem předepsaná pravidla pro 
jejich stíhání,

•   zásada legality – povinnost státního zástupce stíhat 
všechny trestné činy, o nichž se dozvěděl, výjimky stanoví 
zákon nebo příslušná mezinárodní smlouva, kterou je Čes-
ká republiky vázána

•   zásada obžalovací – trestní stíhání před soudy je možné 
jen na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání, které 
podává státní zástupce, jež zastupuje v řízení před soudem 
veřejnou žalobu; bez tohoto návrhu nemůže být soudní 
řízení vedeno

•   zásada dokazování a zásada vyhledávání – plně se 
uplatňují v přípravném řízení; policejní orgán vyhledává a za 
stanovených podmínek provádí i důkazy bez ohledu na to, 
zda svědčí ve prospěch či neprospěch obviněného; obvi-
něný nesmí být žádným způsobem k výpovědi nebo dozná-
ní donucován
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•   zásada bezprostřednosti – soud musí rozhodovat jen 

na základě důkazů, které byly před soudem provedeny, 

a přímo se se všemi důkazy, které jsou mu podkladem 

pro rozhodnutí, seznámit; pro tuto zásadu dále platí pra-

vidlo nepřerušitelnosti soudního jednání s výjimkou jeho 

odročení

•   zásada ústnosti – soud rozhoduje na základě ústní-

ho přednesu a ústně provedených důkazů; soud osobně 

vyslýchá svědky, obžalované i znalce

•   zásada presumpce neviny – na toho, proti němuž je 

vedeno trestní řízení, není možné hledět jako by byl vinen, 

dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem vyslove-

na vina; pokud není vina dostatečně prokázána, tedy bez 

důvodných pochybností, musí soud rozhodnout ve pro-

spěch obžalovaného a zprostit ho obžaloby

•   zásada volného hodnocení důkazů – orgán činný 

v trestním řízení hodnotí důkazy vzhledem k jejich závaž-

nosti, pravdivosti a zákonnosti podle vnitřního přesvědčení 

založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu, 

a to jednotlivě i v jejich souhrnu; hodnocení důkazů podléhá 

kontrole

•   zásada veřejnosti – trestní věci se před soudem pro-

jednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednává-

ní účastnit a jednání sledovat; veřejnost lze vyloučit jen 

ze zákonných důvodů, rozsudek však musí být vyhlášen 

vždy veřejně

•   zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných 
pochybností – v případě důvodných pochybností je nutno 

pochybnosti rozptýlit dalším prováděním důkazů; pokud se 

však nepodaří pochybnosti rozptýlit, je třeba rozhodnout ve 

prospěch obviněného; samotné doznání nezbavuje orgány 

činné v trestním řízení povinnosti vyhledávat a provádět dal-

ší důkazy k objasnění věci

Zajišťovací úkony v trestním řízení
Pro dosažení účelu trestního řízení je třeba zajistit přítomnost 

potřebných osob i věcí důležitých pro trestní řízení.

Trestní řád upravuje zajištění přítomnosti obviněného 
(např. u výslechů, při hlavním líčení, výkonu rozhodnutí)

•  předvoláním

•  předvedením

•  zadržením

•  příkazem k zatčení

•  vazbou

Zadržení - představuje krátkodobé omezení osobní svobody 

obviněného za účelem rozhodnutí o podání návrhu na vzetí do 

vazby či propuštění zadržované osoby na svobodu. 

Zadržená osoba musí být předána soudu do 48 hodin 
od zadržení. Soudce pak musí  do 24 hodin od doručení 
návrhu 

•   rozhodnout o propuštění obviněného ze zadržení na svobodu

•  rozhodnout o vzetí do vazby
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Podmínky vzetí do vazby jsou
•   jde o osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání, 

tj. obviněného

•   z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá 
důvodná obava, že

  •   uprchne nebo se bude skrývat (tzv. vazba útěková)

  •   bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo 
spoluobviněné, nebo jinak mařit objasňování skuteč-
ností závažných pro trestní stíhání (tzv. vazba koluzní)

  •   bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán, 
dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vyko-
ná trestný čin, který připravoval, nebo kterým hrozil 
(tzv. vazba předstižná)

Celková doba vazby v trestním řízení nesmí přesáhnout 
jeden až čtyři roky podle závažnosti trestného činu. Všechny 
orgány činné v trestním řízení jsou povinny průběžně zkoumat, 
zda důvody vazby trvají nebo zda se nezměnily. Obviněný má 
kdykoliv právo žádat o propuštění na svobodu; soud musí o jeho 
žádosti bezodkladně rozhodnout; byla-li žádost zamítnuta a neu-
vede-li obviněný jiné důvody, může svou žádost opakovat nejdří-
ve po 14 dnech od právní moci rozhodnutí. 

Vazba může být nahrazena (kromě vazby koluzní)
•   zárukou zájmového sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby

•   písemným slibem obviněného

•  dohledem probačního úředníka

•  peněžitou zárukou

Přítomnost svědků, znalců a tlumočníků se zajišťuje předvolá-
ním, přítomnost svědků i předvedením.

Trestní řád dále v zájmu opatření věcí důležitých pro trestní 
řízení stanoví povinnost vydat takovou věc či ji odejmout. Dále 
upravuje pravidla pro provedení domovní a osobní prohlídky.

SPRÁVNÍ PRÁVO
Správní řízení je právem upravený postup orgánů moci výkon-

né, územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických 
a fyzických osob, pověřených výkonem veřejné správy, při rozho-
dování prakticky ve všech oblastech a na všech úsecích veřejné 
správy (vydávání povolení, nebo ukládání různých sankcí).

Nejvýznamnější právní norma
•  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Správní řád je obecnou úpravou správního řízení. Souběžně 
působí i řada právních předpisů, které jej pro různá řízení více 
či méně přizpůsobují, doplňují či nahrazují určitá jeho ustanovení 
svými vlastními. Někde se dokonce vůbec neužije a je zastoupen 
samostatnými úpravami. Přesto je význam správního řádu znač-
ný, neboť se vztahuje na většinu postupů při vydávání individuál-
ních správních aktů ve veřejné správě.

Základní pravidla správního řízení
Správní řád uvádí pod základními pravidly řízení některé 

jeho zásady:

•   zásada zákonnosti – správní  orgány jsou povinny postu-
povat v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpi-
sy a nepřekročit zákonné meze správy a povinnost aktivně 
a iniciativně právní normy naplňovat

•   zásada spolehlivého zjištění skutkového stavu, 
o němž se rozhoduje – jde o zjištění všech právně význam-
ných skutečností pro posouzení a rozhodnutí v dané věci 
bez ohledu na to, v čí prospěch svědčí; zjištěný stav musí 
odpovídat skutečnosti

•   zásada rovnosti všech účastníků – jde o obecnou zása-
du procesního práva v právním státu; účastníci řízení mají 
rovná procesní práva a povinnosti a žádný z nich nemůže 
vnutit svoji vůli jinému nebo nabýt nadřazeného či zvýhod-
něného postavení

•   zásada aktivní součinnosti subjektů správního říze-
ní – zahrnuje jak vztahy k účastníkům řízení, tak i k dalším 
osobám, např. svědkům; správní orgány jsou povinny dát 
jim vždy příležitost, aby mohli svá práva a zájmy účinně 
hájit, dále jsou povinny poskytovat pomoc a poučení, aby 
pro neznalost právních předpisů neutrpěli účastníci řízení 
v řízení újmu

•   zásada rychlého a hospodárného projednávání a roz-
hodování – jde o povinnost vyřizovat věci ve stanovených 
lhůtách a používat takové prostředky, které nezvyšují zby-
tečně náklady řízení a přitom vedou ke správnému rozhod-
nutí

Dalšími zásadami, jež se uplatňují ve správním 
řízení, jsou:

•   zásada volného hodnocení důkazů – jde o povinnost 
správního orgánu zhodnotit všechny provedené důkazy, 
a to jak jednotlivě tak i ve vzájemných souvislostech; výsled-
kem je jeho vnitřní myšlenkový postup a přesvědčení

•   zásada dvouinstančního řízení – je zaručena možností 
odvolání proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí vyda-
nému ve správním řízení. Výjimky z této zásady stanoví 
zákon

•   zásada písemnosti, zásada ústnosti – je na úvaze 
správního orgánu, kromě případů stanovených zvláštními 
předpisy, jež povinnost ústního jednání stanoví, zda ústní 
jednání svolá či nikoliv; ústní jednání se svolá, pokud lze 
předpokládat, že ústní jednání povede k objasnění věci

•  zásada neveřejnosti, zásada veřejnosti – převládá neve-
řejné ústní jednání, kterého se mohou účastnit pouze účast-
níci řízení, popř. jejich zástupci, svědci či znalci a pracovníci 
správního orgánu; veřejné projednávání upravuje zákon

Zahájení správního řízení
Správní řízení se zahajuje

•   na návrh (žádost) účastníka správního řízení – řízení 
je zahájeno dnem, kdy bylo podání doručeno příslušnému 
správnímu orgánu.

  Podání musí být

  •  písemné
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  •  ústně do protokolu

  •   elektronicky, s následným písemným nebo ústním dopl-
něním do protokolu, elektronickým podpisem

•   z podnětu správního orgánu – řízení je zahájeno dnem, 
kdy tento orgán projevem své vůle učinil vůči účastníku 
správního řízení první úkon; správní orgán je povinen uvě-
domit o zahájení správního řízení všechny účastníky řízení.

Přerušení správního řízení
Správní orgán přeruší řízení

•   jestliže bylo zahájeno řízení o předběžné otázce (jde 
o otázku, jejíž řešení nepřísluší správnímu orgánu, který ve 
věci rozhoduje, ale o které si musí učinit úsudek, aby mohl 
vydat rozhodnutí)

•   jestliže byl účastník řízení vyzván, aby ve stanovené lhůtě 
odstranil nedostatky podání

V uvedených případech přeruší správní orgán řízení povinně. 
Doba přerušení není stanovena.

Správní orgán může dále řízení přerušit nejdéle na dobu 
30 dnů, pokud to z důležitých důvodů navrhnou shodně účastní-
ci řízení. V tomto případě není přerušení povinné.

Proti rozhodnutí o přerušení řízení se nelze odvolat.

Když pominou důvody (překážky), pro které bylo řízení pře-
rušeno, nebo uplynula lhůta 30 dnů, bylo-li řízení přerušeno na 
návrh účastníků řízení, správní orgán v řízení pokračuje. Pokud je 
řízení přerušeno, neběží lhůty uvedené ve správním řádu.

Náležitosti rozhodnutí
Každé rozhodnutí správního orgánu, které je vyhotovo-

váno písemně, musí obsahovat předepsané náležitosti

•   výrok – jde o část rozhodnutí, ve kterém správní orgán 
vyjadřuje, jakým způsobem v projednávané věci, která byla 
předmětem řízení, rozhodl; výrok musí být jasný a srozumi-
telný, přesný a určitý, neboť jen takový je závazný, schopný 
právní moci a vykonatelný; musí být z něho patrné, co bylo 
předmětem rozhodování a na základě jakého ustanovení 
právního předpisu správní orgán rozhodl; pokud je ve výro-
ku uložena povinnost, je nezbytné, aby v něm byla stano-
vena lhůta, ve které má být povinnost splněna

•   odůvodnění – má z něho být zřejmé, jaké podklady pro 
rozhodnutí správní orgán shromáždil, jak hodnotil provede-
né důkazy a jakými úvahami se při hodnocení důkazů a při 
použití právních předpisů při rozhodování řídil; odůvodnění 
má reagovat na všechny návrhy účastníků řízení; odůvod-
nění není třeba, pokud se vyhoví všem účastníkům řízení 
v plném rozsahu

•   poučení o odvolání – je nezbytnou náležitostí rozhodnutí, 
a to i tehdy, jestliže je rozhodnutí oznámeno ústním vyhlá-
šením a účastníci se vzdali práva na doručení písemného 
vyhotovení; poučení musí mít i ta rozhodnutí, která není tře-
ba odůvodňovat, i ta, proti kterým se nelze odvolat; pokud 
v rozhodnutí poučení chybí, prodlužuje se lhůta k podání 
odvolání na 3 měsíce od dne oznámení rozhodnutí; v pou-
čení o odvolání se uvede
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  •   údaj, zda je rozhodnutí konečné nebo 

  • zda je možné se proti němu odvolat, pak se dále uvádí

   •  hůta, v níž je možné se odvolat

   •  správní orgán, jemuž se odvolání podává

V rozhodnutí je také možné kdykoliv opravit chybu v psaní, 
počtech nebo jinou zřejmou nesprávnost, nesmí jít o vadu závaž-
nější. Oprava se provede bez vydání rozhodnutí a účastníci řízení 
jsou vyrozuměni o tom, co a jak se v rozhodnutí opravuje.

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
Právní moc rozhodnutí znamená, že proti vydanému rozhodnu-

tí není možné podat řádný opravný prostředek. Aby mohla nastat 
právní moc rozhodnutí, musí být splněn i předpoklad oznámení 
rozhodnutí všem účastníkům řízení.

Oznámení rozhodnutí musí být učiněno zákonem stano-
veným způsobem, a to

•  doručeno do vlastních rukou

 •   oznámeno ústně za současného vzdání se nároku na 
písemné vyhotovení rozhodnutí

Pokud by rozhodnutí nebylo doručeno všem účastníkům říze-
ní, nemůže nabýt právní moci.

Vykonatelným (vymahatelným) je rozhodnutí pravomoc-
né, a to

•   je-li ve výroku rozhodnutí stanovena lhůta k plnění, nebo 
určí-li ji dodatečně orgán, který provádí výkon rozhodnutí, 
uplynutím této lhůty

•   okamžikem právní moci, pokud není ve výroku rozhod-
nutí uložena povinnost k plnění

Rozhodnutí je také vykonatelné, i když není v právní moci uply-
nutím lhůty k plnění, pokud je ze zákonných důvodů vyloučen 
odkladný účinek.

Řádné a mimořádné opravné prostředky

Řádné opravné prostředky lze použít proti 
nepravomocnému rozhodnutí v příslušné odvolací 
lhůtě.

Řádnými opravnými prostředky jsou

•   odvolání – o odvolání zpravidla rozhoduje orgán instančně 
vyšší; o odvolání může rozhodnout i orgán, který napadené 
rozhodnutí vydal, pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví 
a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než 
odvolatele nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí

•   rozklad – podává se proti rozhodnutí ústředních orgánů 
státní správy, u nichž není instančně vyšší orgán; o rozkladu 
rozhoduje jeho vedoucí na návrh odborné komise

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené roz-
hodnutí vydal. Musí být podáno v zákonem stanovené lhůtě, 
která počíná běžet ode dne oznámení napadeného rozhodnutí. 
Pokud byl účastník řízení v rozhodnutí nesprávně poučen nebo 
nebyl poučen vůbec a podal opravný prostředek po lhůtě, má 
se za to, že ho podal včas, pokud to učinil do 3 měsíců ode dne 
oznámení.
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Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, má povin-
nost vyrozumět o jeho podání a jeho obsahu všechny účastníky 
řízení s výzvou, aby se k němu vyjádřili, a podle potřeby doplní 
řízení provedením nově navržených důkazů.

Pokud toto prvoinstanční orgán neučiní, může to učinit, je-li to 
nutné, odvolací orgán.

Pokud jsou proto důvody, odvolací orgán rozhodnutí

•  změní

•  zruší

•  odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí

Odvolací orgán, pokud je to vhodnější zejména z důvodu rych-
losti nebo hospodárnosti, rozhodnutí zruší a věc vrátí k nové-
mu projednání a rozhodnutí.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat.

Pokud je podáno odvolání opožděně, tedy nebylo podáno 
v zákonem stanovené lhůtě, nebo je nepřípustné, tedy zákon 
podání odvolání nepřipouští, je přesto odvolací orgán povinen 
přezkoumat i toto odvolání z toho hlediska, zda neodůvodňuje 
mimořádný opravný prostředek. Pokud tomu tak není, odvolání 
zamítne.

Na rozklad se vztahuje ustanovení o odvolání řízení při-
měřeně.

 Mimořádné opravné prostředky se použijí proti 
pravomocnému rozhodnutí.

Mimořádnými opravnými prostředky jsou

•  obnova řízení

•  přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

Obnova řízení - je určena především k nápravě skutkových 
omylů. Na obnovu řízení má účastník řízení právní nárok, pokud 
jsou splněny stanovené podmínky, které jsou taxativně vymeze-
né v zákoně. Obnovu řízení povoluje orgán, který ve věci roz-
hodl v posledním stupni; návrh je třeba podat v zákonné lhůtě, 
zmeškání této lhůty nelze prominout. Obnovu řízení může nařídit 
i správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni z úřední 
moci, pokud je na nařízení obnovy obecný zájem, avšak pouze 
z těch důvodů, pro které se obnovy řízení může domáhat účast-
ník řízení. 

Zákonné důvody lze rozdělit na ty, které

•   vytýkají, že nesprávnost rozhodnutí byla způsobena nedo-
statečným zjištěním skutkového stavu věci

•   ukazují na tak závažné nedostatky v řízení, že již jejich 
samotná existence zpochybňuje věcnou správnost roz-
hodnutí

Proces obnovy řízení má 2 stadia. V prvním se rozhoduje 
o povolení nebo nařízení obnovy řízení. Druhé stádium tvoří vlastní 
provedení nového obnoveného řízení.

Vydáním nového rozhodnutí ve věci se původní rozhodnutí 
ruší. Proti novému rozhodnutí lze podat odvolání.

Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení je určeno 
především k nápravě právních omylů, tj. k odstranění rozporu roz-
hodnutí se zákony nebo jinými právními předpisy. Na zrušení nebo 
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změnu správního rozhodnutí však nemá účastník řízení právní 

nárok. Podnět může podat jakýkoliv subjekt – účastník řízení, 

nebo kterákoliv osoba nebo státní orgán. Pokud správní orgán 

neshledá podnět důvodným, vyrozumí o tom toho, kdo je podal 

neformálním sdělením. K přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací 

řízení je nadřízený správní orgán. Pokud je podnět opodstatněný, 

zahájí příslušný orgán řízení z úřední moci. Řízení skončí vydá-

ním prvoinstančního rozhodnutí, kterým se původní rozhodnutí, 

pokud bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, změní nebo 

zruší. Rozhodnutí není možné zrušit nebo změnit po uplynutí 3 let 

od právní moci napadeného rozhodnutí.

Přestupky
 Přestupky jsou jednou z nejvýznamnějších skupin správních 

deliktů. Zahrnují širokou škálu protiprávních jednání z různých 

oborů veřejné správy.

Pojem přestupku
Přestupkem - je zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek označeno v zákoně 

o přestupcích nebo v jiném zákoně a nejde o trestný čin nebo jiný 

správní delikt, který je možné postihnout podle zvláštních před-

pisů.

Přestupkem není
•   jednání, kterým někdo odvrací přiměřeným způsobem 

v nutné obraně útok přímo hrozící nebo trvající na zájem 

chráněný zákonem; k nutné obraně je oprávněn každý, tedy 

nejen ten, kdo je útokem sám ohrožen, ale je také možné 

chránit i zájmy jiné osoby

•   jednání uskutečněné v krajní nouzi, kterým někdo odvra-

cí nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem. 

Při posuzování možného následku hrozícího nebezpečí 

a následku způsobeného odvracením nebezpečí je třeba 

vycházet ze skutečné situace v době činu i z psychického 

stavu osoby, která odvracela nebezpečí

 Zavinění
K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalos-

ti. Pokud je třeba úmyslného zavinění, musí to stanovit výslovně 

zákon.

 Z nedbalosti je přestupek spáchán, jestliže pachatel

•   věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal 

na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí

•   nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit 

zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem 

a svým osobním poměrům vědět měl a mohl

Úmyslně je přestupek spáchán, jestliže pachatel

•   chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

zákonem

•   věděl, že svým jednáním může ohrozit zájem chráněný 

zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, byl s tím 

srozuměn
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Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž 
byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen.

Pachatel přestupku

Pachatelem přestupku - může být osoba po dosažení tako-
vého stupně fyzické, duševní a mravní vyspělosti, jež umožňuje 
této osobě rozpoznat nedovolenost, škodlivost, a protiprávnost 
svého jednání a podle tohoto úsudku se chovat.

Za přestupek není odpovědný ten 

•  kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok věku

Za přestupek není odpovědný ani ten

•   kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání 
nemohl rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení 
zájmu chráněného zákonem, nebo nemohl ovládat své 
jednání

Odpovědný za přestupek je však ten, kdo se do stavu nepří-
četnosti přivedl byť i z nedbalosti požitím alkoholu nebo užitím jiné 
návykové látky.

Za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpo-
vídá podle zákona o přestupcích ten, kdo

•  za právnickou osobu jednal nebo měl jednat

•  dal k jednání příkaz, jedná-li se o příkaz

Poškozený

Poškozeným podle zákona o přestupcích je ten, komu 
byla přestupkem způsobena majetková škoda, tj. škoda vyjádře-
ná v penězích. Má právo uplatnit nárok na její náhradu

•  v řízení o přestupku

•  u orgánu policie

  •  při oznamování přestupku

  •   v trestním řízení, které se zabývalo jednáním, jež státní 
zástupce postoupil později správnímu orgánu jako pře-
stupek
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Povinností a zájmem poškozeného je, aby způsobenou výši 
škody doložil a řádně vyčíslil.

O náhradě škody se nerozhodne, pokud poškozený zemřel.

Poškozený má právo podat odvolání proti rozhodnutí o pře-
stupku pouze ve věci náhrady škody. 

Pokud správní orgán nerozhodne o výši náhrady škody, odkáže 
poškozeného s nárokem na náhradu škody na okresní soud.

Zánik odpovědnosti za přestupek
Přestupek nelze projednat

•  pokud uplynul od jeho spáchání jeden rok

•  vztahuje-li se na něj amnestie

Pokud se na přestupek vztahuje amnestie, nelze vykonat 
uloženou sankci nebo její  zbytek.

Do běhu jednoleté lhůty se nezapočítává doba, po kterou se 
pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního 
předpisu.
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UTAJOVANÉ INFORMACE

Právní úprava ochrany utajovaných 
informací

Ochranu utajovaných informací upravuje zák. č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti (dále jen „zákon“) a prováděcí předpisy k tomu-
to zákonu. Jedná se o nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kte-
rým se stanoví seznamy utajovaných informací, vyhlášku 
č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních 
systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s uta-
jovanými informacemi a o certifikaci stínících komor vyhlášku 
č. 524/2005 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných 
informací, vyhlášku č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace 
při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informa-
cí, vyhlášku č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných 
v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemnos-
ti a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek 
pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti 
podnikatele ( vyhláška o průmyslové bezpečnosti), vyhlášku 
č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální bez-
pečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písem-
ností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby 
a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby 
a o způsobu podání těchto žádostí ( vyhláška o personální bez-
pečnosti), vyhlášku č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti 
a certifikaci technických prostředků a o vyhlášku č. 529/2005 
Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných 
informací.

Klasifi kace utajovaných informací
Pro základní orientaci klasifikace a členění všech informací 

a dat ve svém souhrnu, je nezbytné provést jejich základní čle-
nění, které vyjadřuje, že informace a data, se kterými se setká-
váme nejen v rámci Hasičského záchranného sboru, ale v rám-
ci celé státní správy lze rozdělit do dvou základních skupin a to 
neutajované informace a utajované informace. V této sou-
vislosti je nezbytné upozornit na skutečnost, že i neutajované 
informace jsou ve vymezených případech určitým způsobem 
chráněny a jejich manipulace podléhá různým režimům ochrany. 
Do této kategorie patří skutečnosti, na které se váže povinnost 
mlčenlivosti (v podmínkách Hasičského záchranného sboru je 
tato povinnost stanovena v § 19 zák. č. 238/2000 Sb.), ochra-
na osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a zvláštní skutečnosti ve smyslu zák. č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Pro přehlednost se uvádí tabulka 
tohoto členění: 

Utajované informace Neutajované informace

Přísně tajné Neklasifi kované 

     Nepodléhají žádné ochraně

Tajné   Skutečnosti, 

     na které se vztahuje 

     povinnost mlčenlivosti

Důvěrné Osobní údaje

     Chráněné dle zák.   

     č. 101/2000  Sb., o ochraně  

     osobních údajů

Vyhrazené Zvláštní skutečnosti

     Chráněné dle zák.   

     č. 240/2000  Sb., krizový zákon

Bylo by tedy základním omylem domnívat se, že je nutné 
chránit pouze utajované informace a ostatní skutečnosti žádnou 
ochranu nevyžadují. Toto členění je uvedeno pro základní orien-
taci v problematice ochrany s tím, že není předmětem tohoto 
materiálu podrobně rozebírat způsoby a systém ochrany neuta-
jovaných informací, což je oblast značně složitá a zasluhuje si 
samostatný rozbor.

Předmětem tohoto studijního materiálu jsou utajované infor-
mace a proto se budeme věnovat v dalších částech výhradně 
utajovaným informacemi. 

Utajovaná informace
Utajovanou informací je informace v jakékoliv podobě zazna-

menaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu se zákonem, 
jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České 
republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je 
uvedena v seznamu utajovaných informací. Návrh seznamů uta-
jovaných informací zpracovává Národní bezpečnostní úřad (dále 
jen ”Úřad”). Seznam utajovaných informací vydá vláda svým 
nařízením. Zájmem České republiky se rozumí zachování její 
ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění vnitřního 
pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků a obrany, ochrana 
ekonomiky a ochrana života nebo zdraví fyzických osob. Újmou 
zájmu České republiky se ve smyslu zákona rozumí poškození 
nebo ohrožení zájmu České republiky. Podle závažnosti poškoze-
ní nebo ohrožení zájmu České republiky se újma člení na mimo-
řádně vážnou újmu, vážnou újmu a prostou újmu.

Utajované informace se na základě možné způsobené 
újmy či nevýhodnosti zájmům České republiky klasifi kují 
do stupňů utajení: 

•   přísně tajné - do tohoto stupně utajení se utajovaná infor-
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mace klasifikuje v případě, jestliže její vyzrazení neoprávně-
né osobě nebo zneužití může způsobit mimořádně váž-
nou újmu zájmům České republiky

•   tajné - do tohoto stupně utajení se utajovaná informace 
klasifikuje v případě, jestliže její vyzrazení neoprávněné oso-
bě nebo zneužití může způsobit vážnou újmu zájmům Čes-
ké republiky

•   důvěrné - do tohoto stupně utajení se utajovaná informa-
ce klasifikuje v případě, jestliže její vyzrazení neoprávněné 
osobě nebo zneužití může způsobit prostou újmu zájmům 
České republiky

•   vyhrazené - do tohoto stupně utajení se utajovaná infor-
mace klasifikuje v případě, jestliže její vyzrazení neoprávněné 
osobě nebo zneužití může být nevýhodné pro zájmy České 
republiky

Do uvedených stupňů se rovněž klasifikují utajované infor-
mace cizí moci poskytnuté České republice nebo utajované 
informace cizí moci, k jejichž ochraně se Česká republika 
zavázala. 

Mimořádně vážná újma - zájmu České republiky vznik-
ne vyzrazením utajované informace neoprávněné osobě nebo 
zneužitím utajované informace, které může mít za následek 

•   bezprostřední ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti 
nebo demokratických základů České republiky

•   rozsáhlé ztráty na lidských životech nebo rozsáhlé ohrožení 
zdraví obyvatel

•   mimořádně vážné nebo dlouhodobé poškození ekonomiky 
České republiky

•   značné narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České 
republiky

•   mimořádně vážné ohrožení významných bezpečnostních 
operací nebo činnosti zpravodajských služeb

•   mimořádně vážné ohrožení činnosti nebo existence Orga-
nizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo člen-
ského státu

•   mimořádně vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených 
sil České republiky, Organizace Severoatlantické smlouvy 
nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské 
unie

•   mimořádně vážné poškození diplomatických nebo jiných 
vztahů České republiky k Organizaci Severoatlantické 
smlouvy, Evropské unii nebo členskému státu

Vážná újma - zájmu České republiky vznikne vyzrazením uta-
jované informace neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované 
informace, které může mít za následek

•   ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti a demokratic-
kých základů České republiky

•   značnou škodu České republiky ve finanční, měnové nebo 
hospodářské oblasti

•   ztráty na lidských životech nebo ohrožení zdraví obyvatel

•   narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České 
republiky
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•   vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České 
republiky, Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jejího 
členského státu nebo členského státu Evropské unie 

•   vážné ohrožení významných bezpečnostních operací nebo 
činnosti zpravodajských služeb

•   vážné ohrožení činnosti Organizace Severoatlantické 
smlouvy, Evropské unie nebo členského státu

•   vážné narušení diplomatických vztahů České republiky 
k Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropské unii nebo 
členskému státu nebo jinému státu

• vážné zvýšení mezinárodního napětí

Prostá újma - zájmu České republiky vznikne vyzrazením uta-
jované informace neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované 
informace, které může mít za následek 

•   zhoršení vztahů České republiky s cizí mocí

•   ohrožení bezpečnosti jednotlivce

•    ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, 
Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jejího členské-
ho státu nebo členského státu Evropské unie

•   ohrožení bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodaj-
ských služeb

•   ohrožení činnosti či existence Evropské unie nebo jejího 
členského státu

•   zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřo-
vání zvlášť závažných trestných činů (viz § 41 odst. 2 trest-
ního zákona) nebo usnadnění jejich páchání

•   vznik nezanedbatelné škody České republice

•   závažné narušení ekonomických zájmů České republiky

Nevýhodné pro zájmy - České republiky je vyzrazení uta-
jované informace neoprávněné osobě nebo zneužití utajované 
informace, které může mít za následek

•   narušení činnosti ozbrojených sil České republiky, Organi-
zace Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu 
nebo členského státu Evropské unie

•   zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřo-
vání ostatních trestných činů než uvedených v odstavci 4 
písm. f) nebo usnadnění jejich páchání

•   poškození významných ekonomických zájmů České repub-
liky nebo Evropské unie nebo jejího členského státu

 •   narušení důležitých obchodních nebo politických jednání 
České republiky s cizí mocí

•   narušení bezpečnostních nebo zpravodajských operací

Pro obor působnosti hasičského záchranného sboru je před-
poklad zpracovávání utajovaných informací stupně utajení Vyhra-
zené, popřípadě Důvěrné. Vyšší stupně utajení mohou být poskyt-
nuty pouze ve výjimečných případech a pro vymezené funkce.

Utajované informace existují ve dvou základních formách. Za 
prvé jako verbální informace, tj. informace, které jsou v duševním 
vlastnictví fyzických osob a které jsou chráněny institutem mlčen-
livosti a informace v materiální podobě, pro které se používá 
jednotný pojem utajované dokumenty, jež zahrnuje všechny listi-
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ny, nosná media (zejména média prostředků výpočetní techniky) 
a jiné materiály, obsahující utajované informace vyjádřené v jaké-
koli podobě (tzn. nejen materiály v grafické podobě, jako je text na 
papíru, popřípadě nákres, ale i v podobě audiovizuální, jako jsou 
audio a video záznamy, popřípadě v podobě fotografické, jako 
jsou fotografie, mikrofilmy, mikrofiše či diapozitivy).

Příslušný stupeň utajení navrhuje zpracovatel dokumentu 
(původce) a za správné stanovení stupně utajení odpovídá ten, 
kdo daný dokument schvaluje (zpravidla vedoucí pracovník). 
Při stanovování stupně utajení se posuzuje každý nově vznikají-
cí dokument nebo jeho část samostatně. Skládá-li se utajovaný 
dokument z více částí, stanoví se stupeň utajení podle části s nej-
vyšším stupněm utajení nebo vyšší. 

Na utajovanou informaci je původce povinen vyznačit svůj 
název (název útvaru), stupeň jejího utajení, její evidenční označení 
a datum jejího vzniku. Na utajované informaci poskytnuté České 
republice cizí mocí vyznačí orgán státu, pokud tuto utajovanou 
informaci eviduje jako první, stupeň utajení, a to v souladu s mezi-
národní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a na jejímž 
základě je utajovaná informace poskytována, včetně případné 
zkratky podle této smlouvy (například zkratka „EU“, „EURA“ nebo 
„NATO“), nebo v souladu s požadavkem cizí moci a nebo se stup-
něm utajení cizí mocí na poskytnuté utajované informaci vyzna-
čeným; název původce a datum vzniku utajované informace se 
v těchto případech nevyznačuje. Na utajované informaci, která 
vyžaduje zpřísněné podmínky při zajišťování jednotlivých druhů 
ochrany utajovaných informací v oblastech stanovených zejména 
mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo 
předpisy mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, 
se vyznačí též příslušné doplňující označení (například označení 
„KRYPTO“, jde-li o utajovanou informaci z oblasti kryptografic-
ké ochrany, popřípadě označení „ATOMAL“, jde-li o utajovanou 
informaci z oblasti zbraní hromadného ničení). Nelze-li na infor-
maci uvedené údaje vyznačit, uvedou se tak, aby je bylo možné 
kdykoliv zjistit.

Utajovaná informace se eviduje v administrativních pomůckách 
určených prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 529/2005 
Sb.); v nich se zaznamenává též její předávání, přebírání nebo jiný 
pohyb. Opis, kopie nebo překlad utajované informace stupně uta-
jení Přísně tajné nebo výpis z ní mohou být vyhotoveny pouze na 
základě písemného souhlasu původce; jde-li o utajovanou infor-
maci stupně utajení Tajné nebo Důvěrné, mohou být vyhotoveny 
pouze s písemným souhlasem přímo nadřízené osoby. Utajova-
nou informaci lze přepravovat nebo přenášet pouze v přenosných 
schránkách nebo v uzavřeném obalu v závislosti na jejím stupni 
utajení a na jejím nosiči; přepravovat ji lze pouze prostřednictvím 
kurýrní služby nebo držitele poštovní licence. Převzetí utajované 
informace příjemce potvrdí. Formu potvrzení při převzetí utajo-
vané informace stupně utajení Vyhrazené v rámci orgánu státu 
stanoví odpovědná osoba. V podmínkách Ministerstva vnitra je 
stanovena odpovědnou osobou (tj. ministrem vnitra) forma potvr-
zení při převzetí utajované informace stupně utajení Vyhrazené 
vždy oproti podpisu (to platí pro Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky). Formu potvrzení při pře-
vzetí utajované informace stupně utajení Vyhrazené v rámci (tj. 
uvnitř) jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů stanoví 
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odpovědná osoba, kterou je ve smyslu zákona ředitel příslušného 
hasičského záchranného sboru kraje. 

Utajovanou informaci lze v průběhu její skartační lhůty, stano-
vené podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), 
zapůjčit pouze fyzickým osobám, které jsou k orgánu státu ve 
služebním poměru nebo v pracovněprávním či obdobném vzta-
hu. Při vyřazování utajované informace ve skartačním řízení se 
postupuje podle příslušného skartačního řádu. 

Stupeň utajení se na utajované informaci vyznačí při jejím 
vzniku. Vyznačení stupně utajení na utajované informaci musí 
být zachováno po celou dobu trvání důvodů utajení. Bez souhla-
su původce nebo poskytující cizí moci nesmí být stupeň utajení 
změněn nebo zrušen. Vyžaduje-li to charakter utajované infor-
mace, musí původce vyznačit na utajované informaci dobu, po 
kterou bude informace utajována; stupeň utajení zaniká uplynu-
tím vyznačené doby. Stupeň utajení původce neprodleně zruší 
nebo změní po zjištění, že pominul důvod pro utajení informa-
ce, důvody pro utajení neodpovídají stanovenému stupni utajení 
nebo byl-li stupeň utajení stanoven neoprávněně a na utajované 
informaci toto zrušení nebo změnu jejího stupně utajení vyzna-
čí. Původce je povinen prověřit, zda důvod pro utajení informace 
trvá, a to nejméně jednou za pět let ode dne jejího vzniku. Pro-
vedl-li původce zrušení nebo změnu stupně utajení, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně písemně adresátům utajované informace. 
Adresáti utajované informace oznámí neprodleně písemně tuto 
skutečnost všem dalším adresátům, kterým utajovanou informaci 
zpřístupnili. Adresát po obdržení oznámení o zrušení nebo změně 
stupně utajení na utajované informaci zrušení nebo změnu stupně 
utajení vyznačí. 

Utajované informace v rámci Evropské unie 
a Severoatlantické aliance

V souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii 
a v Severoatlantické alianci dochází k vzájemné výměně utajo-
vaných informací v rámci uvedených společenství. Vzhledem 
k tomu, že naše národní zásady a principy ochrany utajovaných 
informací jsou plně kompatibilní se zásadami a principy ostatních 
mezinárodních subjektů, jsou požadavky na ochranu těchto uta-
jovaných informací stejné a pomocí stanovených ekvivalentů jsou 
jim při jejich doručení do České republiky přidělovány odpovídající 
stupně utajení. Na tyto utajované informace, s výjimkou utajova-
ných informací stupně utajení Vyhrazené, jsou uplatňovány pouze 
odlišné požadavky na jejich evidenci a ukládání s tím, že se utajo-
vané informace vzniklé v rámci Evropské unie a Severoatlantické 
aliance evidují odděleně do samostatných evidenčních pomůcek 
a ukládají se odděleně od ostatních utajovaných informací. V této 
souvislosti se dá do budoucnosti předpokládat stále se zvyšující 
počet vzájemně poskytovaných utajovaných informací.

Povinnosti při ochraně utajovaných informací

Výkon státní správy
Úřad je ústřední správní úřad pro oblast ochrany utajovaných 

informací a vykonává státní správu v oblasti utajovaných informací. 
Úřad zejména zajišťuje jednotné provádění ochrany utajovaných 
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informací v České republice, vykonává státní dozor a metodickou 
činnost, vede ústřední registry utajovaných informací poskyto-
vaných v rámci mezinárodních styků a plní úkoly v souladu se 
závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, 
Organizaci Severoatlantické smlouvy a z mezinárodních smluv, 
jimiž je Česká republika vázána, v oblasti ochrany utajovaných 
informací. V rozsahu stanoveném platnou právní úpravou roz-
hoduje o žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a žádosti 
o doklad a o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby a dokladu. 
Současně rozhoduje v dalších věcech a plní další úkoly na úseku 
ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti sta-
novené zákonem

Odpovědnost za ochranu utajovaných informací 
Za ochranu utajovaných informací u Ministerstva vnitra (včet-

ně Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky a Policie České republiky) odpovídá odpovědná oso-
ba, tj. ministr vnitra. Ministr vnitra ve smyslu zákona pověřil plně-
ním svých povinností bezpečnostního ředitele Ministerstva vnitra 
(tím je v rámci organizace Ministerstva vnitra ředitel bezpečnost-
ního odboru). Bezpečnostní odbor v této souvislosti plní funk-
ci odborného útvaru ochrany utajovaných informací pro rozsah 
působnosti Ministerstvo vnitra, tzn. i pro Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky. Z hlediska své 
působnosti zajišťuje jednotné provádění ochrany utajovaných 
informací, analyzuje stav ochrany utajovaných informací a navr-
huje ministru vnitra příslušná opatření, koordinuje aplikaci druhů 
ochrany utajovaných informací, zpracovává zprávu o stavu ochra-
ny utajovaných informací za kalendářní rok za rozsah působnos-
ti Ministerstva vnitra a předkládá ji ministru vnitra ke schválení. 
V oblasti ochrany utajovaných informací spolupracuje s Úřadem, 
podílí se na šetření příčin porušení ochrany utajovaných informací, 
organizuje a ve vymezeném rozsahu provádí preventivní opatření 
na úseku ochrany utajovaných informací.

Jiná situace je u hasičských záchranných sborů krajů. U těchto 
útvarů je odpovědnou osobou ve smyslu zákona ředitel hasič-
ského záchranného sboru kraje, kterému zákon dává možnost 
buď zřídit a obsadit funkci bezpečnostního ředitele, který zajišťu-
je a plní povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou 
v rozsahu zákona, nebo mohou funkci bezpečnostního ředitele 
vykonávat ředitelé hasičského záchranného sboru krajů sami (viz 
§ 71 zákona). Funkci bezpečnostního ředitele nelze vykonávat 
u více orgánů státu souběžně. 

Ředitelé hasičských záchranných sborů krajů v rámci dané 
působnosti odpovídají za ochranu utajovaných informací na říze-
ném úseku a k tomu jsou zejména povinni vytvářet podmínky pro 
zabezpečení ochrany utajovaných informací, kontrolovat dodržo-
vání ochrany utajovaných informací, přijímat opatření při zjištění 
porušení povinností k ochraně utajovaných informací, zabezpe-
čit, aby všichni podřízení zaměstnanci a příslušníci hasičského 
záchranného sboru byli seznámeni nejméně jednou ročně s před-
pisy upravujícími ochranu utajovaných informací a s povinnostmi 
a omezeními v rozsahu jejich služebního nebo pracovního zařa-
zení, projednat nejméně jednou ročně stav a úroveň ochrany uta-
jovaných informací a zpracovat přehled funkcí a pracovních míst, 
u kterých je nezbytné seznamovat se s utajovanými informacemi 
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a tento přehled zapracovat do systemizace pracovních míst. 

U Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Čes-
ké republiky, které je součástí Ministerstva vnitra se zřizuje odbor-
né pracoviště ochrany utajovaných informací. Toto pracoviště 
zajišťuje a plní opatření na úseku ochrany utajovaných informa-
cí u útvaru a zabezpečuje praktický výkon ochrany utajovaných 
informací v daném rozsahu.

Povinnosti fyzických osob
S utajovanými informacemi se mohou seznamovat osoby, kte-

ré podle zákona mají přístup k utajované informaci. Podmínky, 
které musí tyto osoby splňovat, jsou podrobně rozebrány v části 
týkající se personální bezpečnosti. Pro fyzické osoby, které mají 
přístup k utajované informaci stanoví platná právní úprava základ-
ní povinnosti, kterými jsou: 

•  dodržovat povinnosti při ochraně utajovaných informací

•   odevzdat tomu, kdo osvědčení fyzické osoby vydal, do 
5 dnů své osvědčení fyzické osoby, jehož platnost zanikla 
podle § 56 odst. 1 písm. b), f) a g) zákona

•   neprodleně písemně oznámit tomu, kdo osvědčení fyzické 
osoby nebo osvědčení fyzické osoby pro cizí moc vydal, 
ztrátu nebo odcizení svého osvědčení fyzické osoby nebo 
osvědčení fyzické osoby pro cizí moc

•   neprodleně oznámit Úřadu změny údajů, které byly uvede-
ny v její žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 2 písm. a), 
c) a d) zákona

•   neprodleně oznamovat tomu, kdo provedl její poučení pod-
le § 9 odst. 1 nebo § 11 odst. 2 zákona, porušení povinnos-
tí stanovených zákonem

•   účastnit se proškolení podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona.

V souvislosti s ochranou utajovaných informací stano-
ví platná právní úprava obecné povinnosti všem fyzickým 
osobám tzn.: 

•   každý je povinen neprodleně odevzdat nalezenou utajova-
nou informaci nebo utajovanou informaci získanou v rozpo-
ru se zákonem anebo osvědčení fyzické osoby, osvědčení 
podnikatele, osvědčení fyzické osoby pro cizí moc nebo 
osvědčení podnikatele pro cizí moc Úřadu, policii nebo 
zastupitelskému úřadu České republiky

•  každý, kdo měl nebo má přístup k utajované informaci, je 
povinen zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí k ní umožnit 
přístup neoprávněné osobě

•   každý, kdo podal žádost podle § 94 zákona, je povinen 
neprodleně oznámit Úřadu změny údajů, které jsou v ní 
uvedeny

•   každý je povinen při výkonu státní kontroly Úřadem plnit 
pokyny kontrolního pracovníka při provádění neodkladných 
opatření podle § 144 odst. 1 zákona

Druhy ochrany utajovaných informací
Ochrana utajovaných informací je zajišťována

•   personální bezpečností, kterou tvoří výběr fyzických osob, 
které mají mít přístup k utajovaným informacím, ověřování 
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podmínek pro jejich přístup k utajovaným informacím, jejich 
výchova a ochrana

•   průmyslovou bezpečností, kterou tvoří systém opatření 
k zjišťování a ověřování podmínek pro přístup podnikate-
le k utajovaným informacím a k zajištění nakládání s uta-
jovanou informací u podnikatele v souladu se zákonem 
(v podmínkách Ministerstva vnitra a Hasičského záchranné-
ho sboru se neaplikuje)

•   administrativní bezpečností, kterou tvoří systém opatření při 
tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, 
přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně 
jiném nakládání s utajovanými informacemi

•   fyzickou bezpečností, kterou tvoří systém opatření, která 
mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k uta-
jovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj 
zaznamenat

•   bezpečností informačních nebo komunikačních systémů, 
kterou tvoří systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěr-
nost, integritu a dostupnost utajovaných informací, s nimiž 
tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a uživatele za 
jejich činnost v informačním nebo komunikačním systému

•   kryptografickou ochranou, kterou tvoří systém opatření na 
ochranu utajovaných informací použitím kryptografických 
metod a kryptografických materiálů při zpracování, přenosu 
nebo ukládání utajovaných informací

Personální bezpečnost
Personální bezpečnost je jedním z nejdůležitějších prostředků 

ochrany utajovaných informací. Vychází se ze zásady, že mož-
nost seznamovat se s utajovanou informací nemůže být pojímána 
jako nárokový faktor. Vzhledem k tomu, že se jedná o informace, 
jejichž ochrana je pojímána ve vztahu k zájmům České republiky 
je samozřejmé, že je v zájmu České republiky, aby byly stanoveny 
takové podmínky, které dávají garance, že utajované informace 
budou svěřovány osobám, které splňují státem stanovené pod-
mínky a současně splňují podmínky osobnostní a bezpečnostní 
spolehlivosti. Skutečnost, že stát stanoví podmínky pro sezna-
mování osob s utajovanými informacemi, znamená provedení 
volby a výběru mezi možnými kandidáty. Stát proto stanoví kri-
téria podle nichž se tento výběr vhodných osob provádí, resp. 
podle nichž se provádí vyloučení osob nevhodných. Stanovení 
těchto kritérií je možné samozřejmě pouze zákonem. Je v soula-
du s principem svobodné volby povolání, aby každý jedinec sám 
rozhodl, zda je ochoten umožnit státu, aby o jeho vhodnosti či 
naopak nevhodnosti ve vztahu k přístupu k utajovaným informa-
cím rozhodl. Osoby, které požadují od státu, aby se mohly sezna-
movat s utajovanými informacemi, neboť se dobrovolně rozhodly 
vykonávat takové povolání nebo zastávat takovou funkci, s níž 
stát možnost přístupu k utajovaným informacím spojuje, se nutně 
musí podrobit těm omezením, které stát pro přístup k utajovaným 
informacím stanoví. Je to totiž nejen právo státu, ale především 
jeho povinnost vyplývající i z mezinárodních smluv.

V tomto smyslu se s utajovanými informacemi může sezna-
movat pouze fyzická osoba, která je nezbytně nutně potřebuje 
k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem 
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oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci 
stupně utajení Vyhrazené (dále jen „oznámení“) nebo osvědčení 
fyzické osoby vydané Úřadem a poučena. 

Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené: 

Pro stupeň utajení Vyhrazené splňuje podmínky pro vydání 
oznámení osoba, která je způsobilá k právním úkonům v plném 
rozsahu, dosáhla alespoň 18 let věku a je bezúhonná (bezúhon-
nost se posuzuje podle výpisu z Rejstříku trestů, tzn. že osoba 
nebyla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestné-
ho činu nebo trestného činu vztahujícího se k ochraně utajova-
ných informací).

Před prvním přístupem k utajované informaci stupně utaje-
ní Vyhrazené ten, kdo je vůči fyzické osobě v rámci služebního 
poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu 
osobou odpovědnou, zajistí její poučení. Jde-li o fyzickou osobu, 
vůči níž není odpovědná osoba podle věty první, zajistí poučení 
odpovědná osoba toho, kdo přístup k utajované informaci umož-
ní. Poučení podepisuje fyzická osoba a ten, kdo poučení provedl; 
jeden výtisk poučení jí předá a jeden výtisk uloží.

Ten, kdo vydal oznámení, je povinen každé 3 roky ode dne 
jeho vydání ověřovat splnění podmínek stanovených v § 6 odst. 2 
písm. a) a c) zákona; ověřovat splnění těchto podmínek je opráv-
něn i před uplynutím této lhůty, existují-li důvodné pochybnosti 
o tom, že osoba přestala některou z nich splňovat. 

Platnost oznámení zaniká 

•   doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení 
vydal, že fyzická osoba přestala splňovat podmínku uvede-
nou v § 6 odst. 2 písm. a) nebo c) zákona

•   skončením služebního poměru nebo pracovněprávního, 
členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické oso-
bě umožněn přístup k utajovaným informacím

•   vznikem služebního poměru nebo pracovněprávního, člen-
ského či obdobného vztahu, ve kterém má být fyzické 
osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, pokud 
oznámení vydal Úřad podle § 6 odst. 3 zákona

•   úmrtím nebo prohlášením osoby za mrtvou

•   odcizením nebo ztrátou

•   takovým poškozením, že zápisy v něm uvedené jsou neči-
telné nebo je porušena jeho celistvost

•   doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení 
vydal, že fyzická osoba nesplnila ve stanovené lhůtě povin-
nost podle § 10 odst. 2 písm. b) zákona

Při zániku platnosti oznámení podle písm. a) a g) je ten, 
kdo oznámení vydal, povinen zajistit, aby fyzická osoba nemě-
la přístup k utajované informaci, a o tomto zániku je povinen 
fyzickou osobu písemně vyrozumět. V písemném vyrozumění 
uvede důvod zániku platnosti oznámení. Při zániku platnosti 
oznámení podle písm. b), c), d) nebo f) je ten, kdo oznámení 
vydal, povinen o tomto zániku učinit písemný záznam, který 
uloží. Přístup fyzické osoby k utajované informaci není dotčen 
zánikem platnosti oznámení podle písm. e) a f); ten, kdo ozná-
mení vydal, v tomto případě na základě písemné žádosti vydá 
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do 5 dnů od doručení žádosti nové oznámení, které nahra-

zuje oznámení původní. Při zániku platnosti oznámení pod-

le písm. a) je fyzická osoba povinna odevzdat oznámení do 

5 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění a v případě 

zániku platnosti oznámení podle písm. b) nebo c) do 5 dnů 

ode dne tohoto zániku tomu, kdo oznámení vydal. V případě 
zániku platnosti oznámení se má za to, že fyzická osoba pou-
čena není. 

Podmínky pro přístup (s výjimkou věku) musí fyzická osoba, 

která je držitelem oznámení, splňovat po celou dobu přístupu 

k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. Fyzická osoba 

je v této souvislosti povinna písemně sdělovat tomu, kdo vydal 

oznámení, změnu týkající se těchto podmínek a dále změnu úda-

jů, které se v oznámení uvádějí, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne, 

kdy tato změna nastala. V případech ověřování splnění podmínek 

každé 3 roky, je osoba povinna předložit ve stanovené lhůtě na 

žádost toho, kdo vydal oznámení, výpis z evidence Rejstříku tres-

tů a prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům; 

tyto doklady nesmějí být starší než 3 měsíce.

Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované 
informaci stupně utajení Důvěrné,  

Tajné nebo Přísně tajné: 

Pro stupeň utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné splňuje 
podmínky pro vydání oznámení osoba, která je státním občanem 
České republiky nebo státním občanem členského státu Evrop-
ské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy, splňuje 
podmínky stanovené pro stupeň utajení Vyhrazené, je osobnost-
ně způsobilá a je bezpečnostně spolehlivá. Tyto podmínky musí 
fyzická osoba splňovat po celou dobu platnosti osvědčení fyzické 
osoby.

Podmínku osobnostní způsobilosti splňuje fyzická osoba, 
která netrpí poruchou či obtížemi, které mohou mít vliv na její spo-
lehlivost nebo schopnost utajovat informace. Osobnostní způso-
bilost se ověřuje na základě prohlášení k osobnostní způsobilosti 
a v případech stanovených zákonem (tj. pro stupeň utajení Přísně 
tajné a v případech, kdy se zjistí skutečnost vyvolávající pochyb-
nost o osobnostní způsobilosti) i na základě znaleckého posudku 
o osobnostní způsobilosti.

Podmínku bezpečnostní spolehlivosti splňuje fyzická oso-
ba, u níž není zjištěno bezpečnostní riziko. Bezpečnostním rizi-
kem je závažná nebo opakovaná činnost proti zájmům České 
republiky, nebo činnost, spočívající v potlačování základních práv 
a svobod, anebo podpora takové činnosti. Za bezpečnostní riziko 
lze též považovat:

 •   zařazení do složky bývalé Státní bezpečnosti s rozvědným 

nebo kontrarozvědným zaměřením, zpravodajské správy 

Generálního štábu Československé lidové armády nebo 

odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy anebo 

prokazatelnou spolupráci s bývalou Státní bezpečností 

nebo zpravodajskou správou Generálního štábu Českoslo-

venské lidové armády nebo odborem vnitřní ochrany Sboru 

nápravné výchovy

•   užívání jiné identity

•   úmyslné porušení právních předpisů, na jehož základě 
může nastat újma zájmu České republiky

•   chování, které má vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost 
osoby a může ovlivnit její schopnost utajovat informace

•   styky s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu 
České republiky

•   pravomocné odsouzení pro trestný čin

•   uvedení nepravdivé informace nebo zamlčení informa-
ce rozhodné pro objektivní zjištění skutečného stavu věci 
v řízení podle části čtvrté nebo nenahlášení změny údajů 
uvedených v příloze k této žádosti o vydání osvědčení fyzic-
ké osoby (§ 94) nebo v jiném materiálu poskytnutém Úřadu 
v příloze k této žádosti

•   porušení povinnosti při ochraně utajovaných informací

•   zřejmě nepřiměřené finanční nebo majetkové poměry vzhle-
dem k řádně přiznaným příjmům fyzické osoby

Bezpečnostní rizika uvedená v úvodu předchozího odstav-
ce a bezpečnostní riziko uvedené pod písm. a) se v případě 
žádosti zjišťují za období od 15 let věku; bezpečnostní rizika 
uvedená v písm. b) až i) se zjišťují 10 let zpětně od podání 
žádosti pro stupeň utajení Důvěrné, 15 let zpětně pro stupeň 
utajení Tajné a 20 let zpětně pro stupeň utajení Přísně tajné, 
nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je krat-
ší. Při posuzování, zda skutečnost uvedená v písm. a) až i) je 
bezpečnostním rizikem, se přihlíží k tomu, do jaké míry může 
ovlivnit schopnost utajovat informace, k době jejího výskytu, 
k jejímu rozsahu, charakteru a k chování fyzické osoby v obdo-
bí uvedeném v předchozí větě. 

Administrativní bezpečnost
Administrativní bezpečnost je pojímána jako systém opatření, 

jehož cílem je ochrana utajovaných informací při jejich tvorbě, pří-
jmu, evidenci, zpracovávání, přepravě, ukládání, vyřazování, skar-
taci a archivaci, případně i jiné manipulaci. Tuto oblast upravuje 
vyhl. č. 529/2005 Sb., o podrobnostech stanovení a označení 
stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnost. Smyslem 
administrativní bezpečnosti je zabezpečení utajované informace 
vyjádřené v materiální formě, stanovení základních evidenčních 
a manipulačních režimů s takovou utajovanou informací. Pro 
potřeby administrativní bezpečnosti se pro utajovanou informaci 
používá pojem „utajovaný dokument“.

Za základní administrativní pomůcky pro evidenci a zazna-
menávání pohybu utajovaných písemností se považují:

 •   jednací protokol, kterým je kniha nebo sešit pro evidování 
utajovaného dokumentu

•   pomocný jednací protokol, kterým je kniha nebo sešit pro 
zaznamenávání pohybu utajovaného dokumentu v rám-
ci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické 
osoby

•   manipulační kniha, kterou je kniha nebo sešit pro zazname-
návání utajovaného dokumentu při jeho vytváření, převzetí 
a předávání

•   doručovací kniha, kterou je kniha nebo sešit pro zazname-
návání předání utajovaného dokumentu
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•   zápůjční kniha, kterou je kniha nebo sešit pro zaznamená-
vání zápůjček uloženého utajovaného dokumentu

•   kontrolní list utajovaného dokumentu stupně utajení Důvěr-
né, Tajné, nebo Přísně tajné (dále jen „kontrolní list“) pro 
vedení přehledu osob, které se s obsahem utajovaného 
dokumentu u orgánu státu, právnické osoby nebo podni-
kající fyzické osoby seznámily

•   sběrný arch pro rozšíření evidenčního záznamu v jednacím 
protokolu v případě evidování většího počtu utajovaných 
dokumentů k jedné věci

Kromě uvedených administrativních pomůcek je možné, 
v odůvodněných případech, použít další administrativní pomůc-
ky. Další administrativní pomůcky sloužící k evidenci utajovaných 
dokumentů musí obsahovat podle účelu, pro který jsou používá-
ny, položky jako jednací protokol.

Náležitosti utajovaných dokumentů 
Náležitosti utajovaných dokumentů jsou nezbytné údaje, kte-

ré musí utajovaný dokument obsahovat. Na utajovaný dokument 
v listinné podobě se uvede název orgánu státu (útvaru), u které 
utajovaný dokument vznikl, číslo jednací utajovaného dokumentu 
nebo jiné evidenční označení, stupeň utajení, datum vyhotovení, 
číslo výtisku, počet listů, počet utajovaných a neutajovaných pří-
loh v listinné podobě a počet jejich listů, případně počet a druh 
utajovaných a neutajovaných příloh v nelistinné podobě. Na 
utajovaném dokumentu se mohou vyznačit další údaje. Jsou-li 
k dokumentu připojeny přílohy, z nichž některé jsou utajované, 
vyznačí se stupeň utajení a další údaje podle věty první i v pří-
padě, kdy sám dokument neobsahuje utajované informace. Na 
utajovaný dokument v nelistinné podobě se uvede název orgá-
nu státu (útvaru), u které utajovaný dokument vznikl, stupeň 
utajení, číslo jednací utajovaného dokumentu, nebo, je-li utajo-
vaný dokument evidován v administrativních pomůckách mimo 
jednací protokol, jiné evidenční označení, nebo, je-li přílohou, 
označení „Příloha k č. j....“ nebo „Příloha k evid. ozn...“. Nelze-
li tyto údaje vyznačit přímo na utajovaný dokument v nelistinné 
podobě, vyznačí se na popisném štítku nebo jiným vhodným 
způsobem. Na doručený utajovaný dokument se vyznačí název 
příjemce, datum zaevidování, evidenční označení příjemce (zpra-
vidla číslo jednací), počet listů, počet příloh a počet jejich listů; 
u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, případně další 
údaje.

Příjem utajovaných dokumentů
Příjem utajovaných dokumentů - zásilku přijímá osoba určená 

k přebírání zásilek, popřípadě osoba pověřená vedením jedna-
cího protokolu. Převzetí zásilky se doručiteli potvrdí podpisem 
s uvedením data a otiskem razítka orgánu státu, právnické oso-
by nebo podnikající fyzické osoby. Přijme-li zásilku osoba určená 
k přebírání zásilek, předá ji neprodleně k zaevidování. Utajova-
ný dokument musí být prokazatelným způsobem zaevidován. 
K evidenci lze použít jednací protokol nebo další administrativní 
pomůcka. Evidenci provádí osoba pověřená vedením jednacího 
protokolu. Utajovaný dokument stupně utajení Přísně tajné se 
eviduje v samostatném jednacím protokolu. Utajované dokumen-
ty stupně utajení Tajné a Důvěrné se mohou evidovat v jednom 
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jednacím protokolu společně s utajovanými dokumenty stupně 
utajení Vyhrazené. Oprava zápisu v evidenci se provede tak, že se 
původní zápis přeškrtne tak, aby zůstal čitelný a provede se zápis 
nový s uvedením data, příjmení a podpisu osoby, která opravu 
zápisu provedla.

Číslo jednací
Číslo jednací je číselná identifikace utajovaného dokumentu 

a vyjadřuje stupeň utajení dokumentu, jeho evidenční číslo, rok 
vzniku, původce, respektive držitele utajovaného dokumentu 
a případně další bližší identifikační údaje. Je nezbytné upozornit, 
že jeho struktura je odlišná od čísla jednacího neutajované písem-
nosti a jako vzor lze uvést např. číslo jednací: V99/2006-HZS/01, 
které vyjadřuje, že stupeň utajení dokumentu je Vyhrazené, pořa-
dové číslo podle jednacího protokolu je 99, rokem vzniku je rok 
2006, původcem utajovaného dokumentu je útvar používající spi-
sovou značku HZS s bližším označením organizačního celku 01.

Opis, kopie, překlad a výpis
Opis, kopie, překlad a výpis utajované informace lze provádět 

pouze za stanovených podmínek. Opis, kopie nebo překlad utajo-
vané informace stupně utajení Přísně tajné nebo výpis z ní mohou 
být vyhotoveny pouze na základě písemného souhlasu původce; 
jde-li o utajovanou informaci stupně utajení Tajné nebo Důvěrné, 
mohou být vyhotoveny pouze s písemným souhlasem přímo nad-
řízené osoby. U informace stupně utajení Vyhrazené není třeba 
souhlasu nadřízeného a je věcí držitele této písemnosti, zda je 
nezbytné a nutné provádět opis, kopii, překlad nebo výpis, musí 
však být splněny ostatní evidenční náležitosti. Písemnost, ze které 
se vyhotovuje opis, kopie, překlad nebo výpis, se opatří zázna-
mem s datem pořízení, počtem výtisků (kopií), důvodem, jménem 
souhlasujícího, jménem a podpisem toho, kdo zhotovuje. Písem-
nost, která se vytváří (vlastní opis, kopie, překlad nebo výpis) musí 
obsahovat zřizovací položku např. ”Kopie souhlasí s originálem”, 
kopie č. 1 z výtisku č. 5, počet listů a podpis.

Předávání utajovaných dokumentů
Předávání utajovaných dokumentů lze uskutečnit mimo útvar 

pouze přes jednací protokol (oproti podpisu v doručovací kni-
ze, popř. oproti podpisu přímo na utajované dokumenty určené 
k uložení). Uvnitř útvaru se utajované dokumenty předávají pro-
střednictvím manipulační knihy, zápůjční knihy, přes jednací pro-
tokol nebo prostřednictvím doručovací knihy.

Odesílání utajovaného dokumentu
Odesílání utajovaného dokumentu se provádí v rámci rezor-

tu Ministerstva vnitra prostřednictvím rezortní kurýrní služby (do 
stupně utajení Důvěrné). Výjimečně lze také utajovanou písemnost 
zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, ve dvou obálkách 
a za dodržení náležitostí stanovených právní a interní úpravou; 
tento způsob lze použít pouze výjimečně, pokud nelze zaslat 
prostřednictvím kurýrní služby. Odesílání utajovaných dokumentů 
stupňů utajení Tajné a Přísně tajné zabezpečuje původce utajo-
vané písemnosti, resp. útvar původce a to pouze kurýrem, který 
musí být osobou, která má přístup k utajované informaci přísluš-
ného stupně utajení.
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Přeprava utajovaných dokumentů
Přeprava utajovaných dokumentů je pojímána vždy jako pohyb 

dokumentu mimo objekt útvaru a jeho doručení příslušnému 
adresátu k jinému jednacímu protokolu, tj. kurýrem, poštou nebo 
certifikovanými technickými prostředky (krypto). Kurýr je každý, 
kdo přepravuje utajovaný dokument a musí být osobou, která má 
přístup k utajované informaci na příslušný stupeň utajení. Přepra-
va utajovaného dokumentu se provádí vždy za použití přenos-
né schránky (ta se pečetí, je uzamčená a označená příslušnými 
náležitostmi).

Přenášením utajovaného dokumentu
Přenášením utajovaného dokumentu se rozumí jeho pohyb 

mimo úložný prostor s tím, že se nedoručuje jinému adresátu 
a nemění se jeho evidence. Uskutečňuje se v rámci objek-
tu volně a mimo objekt v přepravní schránce. Za přenášení 
se považuje i přeprava utajovaného dokumentu vně objektu 
v případě, že se dokument vrací zpět k evidenčnímu místu 
(jednání, porady).

Ukládání utajovaných dokumentů
Ukládání utajovaných dokumentů se provádí do certifikova-

ných úschovných objektů (trezory) v zabezpečených oblastech 
v rámci jednacího protokolu. 

Zapůjčovat utajovaný dokument
Zapůjčovat utajovaný dokument lze na dobu nezbytně nutnou, 

pouze oprávněné osobě s příslušným souhlasem a v rámci útva-
ru, kde je evidován. 

Vyřazování utajovaných dokumentů se provádí v souladu 
s platným skartačním řádem Ministerstva vnitra. Ustanovuje se 
tříčlenná skartační komise, kdy vedoucí komise nesmí být pra-
covník pověřený vedením jednacích protokolů. Všichni členové 
komise musí mít osobami, které mají přístup k utajovaným infor-
macím odpovídající nejvyššímu stupni utajení dokumentů, které 
mají být vyřazeny.

Utajovaný dokument (doručený i vlastní) se eviduje 
v jednacím protokolu u útvaru. Přes jednací protokol (zápi-
sem v jednacím protokolu), popřípadě prostřednictvím 
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doručovací knihy se přiděluje zpracovateli a ten ji zapisuje 
do své manipulační knihy (u stupně utajení Vyhrazené i jiná 
forma zápisu). V průběhu zpracování může být utajovaná 
písemnost přenášena (na jednání, porady ap.), popřípadě 
může být zhotovována její kopie, opis, výpis či překlad. Po 
zpracování se přes manipulační knihu zpracovatele vrací 
k jednacímu protokolu k vyřízení. Od jednacího protokolu 
se přes doručovací knihu zasílá adresátu a průpis se uklá-
dá u útvaru u jednacího protokolu. Uloženou utajovanou 
písemnost lze v případě potřeby zapůjčit přes zápůjční 
knihu a písemnost se zaznamenává v manipulační knize 
toho, kdo si ji zapůjčil. Po uplynutí skartační doby se uta-
jovaná písemnost vyřazuje, tzn. ukládá se do archivu nebo 
se ničí. 

Toto schéma je pouze orientační a během manipulace 
mohou nastat i jiné okolnosti a stavy, které je nutno evi-
denčně zaznamenat.

Registry utajovaných informací
Registry utajovaných informací se používají k evidování 

utajovaných dokumentů ze zahraničí a poskytovaných z České 
republiky do zahraničí pro stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně 
tajné. Jedná se zejména o utajované dokumenty v rámci Evrop-
ské unie a Severoatlantického společenství. Tímto systémem je 
zaručena oddělená evidence utajovaných dokumentů poskyto-
vaných v rámci mezinárodní spolupráce. V rámci České republiky 
je veden „ústřední registr“ u Úřadu a orgány státu si zřizují vlastní 
„registry utajovaných informací“. Registr utajovaných informací 
pro rozsah působnosti Ministerstva vnitra, tedy i pro Generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, vede 
bezpečnostní odbor. 

Pokud to vyžaduje praxe, tzn. pokud je nezbytné poskytovat 
utajované dokumenty Evropské unie a Severoatlantického spole-
čenství hasičským záchranným sborům krajů, musí být u těchto 
sborů zřízeny registry utajovaných informací. V praxi to pak zna-
mená, že utajovaný dokument, který má být doručen do zahra-
ničí, musí být doručen přes registr utajovaných informací ústřed-
nímu registru a jeho prostřednictvím je tento utajovaný dokument 
doručen příslušnému zahraničnímu bezpečnostnímu úřadu a ten 
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příjem                         zpracovávání ukládání vyřazování

STRUČNÉ SCHÉMA MANIPULACE S UTAJOVANÝM DOKUMENTEM
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zabezpečí jeho doručení adresátu. Tato cesta platí i naopak při 
doručování do České republiky. Je nutné upozornit na případy, 
kdy určená osoba přiveze utajované dokumenty ze zahraničí 
osobně (např. z pracovního jednání) a i v těchto případech povin-
nost evidence tohoto utajovaného dokumentu poskytnutého 
v rámci mezinárodní spolupráce v příslušných registrech trvá.

Fyzická bezpečnost
Fyzickou bezpečnost tvoří systém opatření, která mají neo-

právněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným infor-
macím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat. Pro 
zabezpečení ochrany utajovaných informací v rámci fyzické bez-
pečnosti se určují objekty, zabezpečené oblasti a jednací oblasti. 
Objektem je budova nebo jiný ohraničený prostor, ve kterém se 
nachází zabezpečená oblast nebo jednací oblast. Zabezpečenou 
oblastí je ohraničený prostor v objektu. Jednací oblastí je ohrani-
čený prostor v objektu. Utajovanou informaci stupně utajení Přís-
ně tajné nebo Tajné lze pravidelně projednávat pouze v jednací 
oblasti.

Utajovanou informaci lze se zpracovávat

•  v zabezpečených oblastech

•   v objektu mimo zabezpečenou oblast, pokud je zajištěno, 
že k utajované informaci nemá přístup neoprávněná osoba

•   v odůvodněných případech s písemným souhlasem odpo-
vědné osoby nebo bezpečnostního ředitele mimo objekt, 
pokud je zajištěno, že k utajované informaci nemá přístup 
neoprávněná osoba

Opatřeními fyzické bezpečnosti jsou ostraha, režimová opatře-
ní a technické prostředky.

Utajovaná informace se ukládá v zabezpečené oblasti a v ní 
popřípadě v trezoru, uzamykatelné skříni nebo jiné schránce za 
podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Způsob 
zabezpečení ochrany objektů upravuje vyhláška č. 528/2005 Sb., 
o fyzické bezpečnosti a o certifikaci technických prostředků.

Bezpečnost informačních a komunikačních 
systémů

Informačním systémem nakládajícím s utajovanými informace-
mi se rozumí jeden nebo více počítačů, jejich programové vyba-
vení, k tomu patřící periferní zařízení, správa tohoto informačního 
systému a k tomuto systému se vztahující procesy nebo prostřed-
ky schopné provádět sběr, tvorbu, zpracování, ukládání, zobraze-
ní nebo přenos utajovaných informací. Informační systém musí být 
certifikován Úřadem a písemně schválen do provozu odpověd-
nou osobou. Prováděcí právní předpis (vyhláška č. 523/2005 Sb., 
o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších 
elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi 
a o certifikaci stínících komor stanoví požadavky na informační 
systém a podmínky jeho bezpečného provozování v závislosti na 
stupni utajení utajovaných informací, s nimiž nakládá, a na bez-
pečnostním provozním módu a obsah bezpečnostní dokumenta-
ce informačního systému.

Komunikačním systémem nakládajícím s utajovanými informa-
cemi se rozumí systém zajišťující přenos těchto informací mezi 
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koncovými uživateli a zahrnující koncové komunikační zařízení, 
přenosové prostředí, kryptografické prostředky, obsluhu a provoz-
ní podmínky a postupy. Komunikační systém nelze provozovat bez 
projektu bezpečnosti komunikačního systému schváleného Úřa-
dem. O schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému 
písemně žádá u Úřadu orgán státu,, který jej bude provozovat.

V podmínkách Ministerstva vnitra a Hasičského záchranného 
sboru lze utajované informace zpracovávat výhradně na certifiko-
vaných prostředcích výpočetní techniky, které jsou označeny jako 
systém „Vydra“ (pro zpracovávání utajovaných informací stupně 
utajení Vyhrazené) a systém „Dudek“ (pro zpracovávání utajo-
vaných informací stupně utajení Důvěrné). Bezpečnostní doku-
mentace uvedených systémů pak stanoví režimová a organizační 
opatření, která je nutno dodržovat při zpracovávání utajovaných 
informací daných stupňů utajení.

Pří zpracování utajované informace v elektronické podobě 
v kopírovacím zařízení, zobrazovacím zařízení nebo psacím stroji 
s pamětí, které nejsou součástí informačního nebo komunikační-
ho systému, musí být zajištěna ochrana této utajované informace. 
V podmínkách Ministerstva vnitra se při zpracovávání utajované 
informace v uvedených zařízeních postupuje podle bezpečnostní 
provozní směrnice kopírovacího zařízení, zobrazovacího zařízení 
nebo psacího stroje s pamětí. U hasičských záchranných sbo-
rů krajů se postupuje podle bezpečnostních provozních směrnic 
vydaných řediteli krajů. 

Kryptografi cká ochrana
Kryptografickou ochranou se rozumí systém opatření na 

ochranu utajovaných informací použitím kryptografických metod 
a kryptografických materiálů při zpracování, přenosu nebo uklá-
dání utajovaných informací. 

Průmyslová bezpečnost
Pro přehlednost je nezbytné zmínit se o tzv. průmyslové bez-

pečnosti, která ve svém souhrnu upravuje systém opatření na 
ochranu utajovaných informací k zjišťování a ověřování podmí-
nek pro přístup podnikatele k utajovaným informacím a k zajiš-
tění nakládání s utajovanou informací u podnikatele v souladu 
se zákonem. V podmínkách Ministerstva vnitra a Hasičského 
záchranného sboru se neuplatňuje.

Následky porušení povinností při ochra-
ně utajovaných informací

Porušení povinností při ochraně utajovaných informací je plat-
nou právní úpravou pojímáno jako porušení povinnosti uložené 
zákonem nebo na základě zákona. Obecně by se dalo charak-
terizovat jako vyzrazení, zneužití, poškození, znehodnocení nebo 
zničení utajované informace, porušení její ochrany nebo její ztrá-
ta. Současně lze za porušení povinností při ochraně utajovaných 
informací považovat neoznačení nebo nesprávné stanovení stup-
ně utajení utajované informace, její manipulace v rozporu se záko-
nem a prováděcími předpisy a nedodržení ostatních povinností 
zákonem stanovených. 

Vyzrazením utajované informace se rozumí její úmyslné vyzra-
zení nepovolané osobě. Zneužití utajované informace je jakékoliv 
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užití utajované informace bez souhlasu subjektu oprávněného 
k nakládání s předmětnými informacemi. Za poškození, zne-
hodnocení nebo zničení utajované informace je třeba považo-
vat zlikvidování nebo poškození vlastní podstaty informací, např. 
fyzickým zničením nosiče, nezvratným vymazáním informací, zru-
šením záznamu a poškozením záznamu způsobem měnícím jeho 
původní obsah. Za poškození utajované informace se považu-
je rovněž ohrožení účelu, ke kterému mají utajované informace 
sloužit, snížení jejich informační hodnoty buď trvale (např. tako-
vým zásahem do podstaty informací, který způsobí, že je nelze 
trvale použít k určenému účelu) nebo jen pro určitý čas (lze-li např. 
program s utajovanými informacemi použít k určenému účelu až 
po složitých a nákladných úpravách). Znehodnocenými utajova-
nými informacemi se stávají takové informace, které v důsledku 
jednání fyzické osoby nebyly zničeny, avšak došlo ke způsobení 
takového stavu, že informace nemohou vůbec plnit své původ-
ní určení. Podstatnou kategorií je poškození ochrany utajované 
informace, za které se považuje jakákoliv nesprávná manipulace, 
evidence, včetně zpracovávání utajované písemnosti způsobem 
odporujícím stanoveným režimům a omezením.

Porušení povinností při ochraně utajovaných informací může 
zakládat skutkovou podstatu trestného činu, popřípadě, nejde-
li o trestný čin, může být klasifikováno jako přestupek.

Z hlediska trestněprávní odpovědnosti může poruše-
ní povinností při ochraně utajovaných informací zakládat 
skutkovou podstatu trestného činu 

•   vyzvědačství podle § 105 trestního zákona. V tomto pří-
padě ten, kdo vyzvídá utajovanou informaci, jejíž zneužití 
může vážným způsobem ohrozit nebo poškodit ústavnost, 
svrchovanost, územní celistvost, obranu a bezpečnost Čes-
ké republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost 
mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvede-
ných oblastech se Česká republika zavázala, s cílem vyzra-
dit ji cizí moci, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující 
utajovanou informaci, nebo kdo takovou utajovanou infor-
maci cizí moci úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím 
svobody na dvě léta až osm let. Stejně bude potrestán, 
kdo umožní nebo usnadní činnost pachateli tohoto trest-
ného činu nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajo-
vané informace. Odnětím svobody na osm až patnáct let 
bude pachatel potrestán, spáchá-li trestný čin vyzvědač-
ství jako člen organizace, jejímž cílem je vyzvídat utajované 
informace, spáchá-li takový čin, ačkoli mu ochrana utajova-
ných informací byla zvlášť uložena, získá-li takovým činem 
značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném 
rozsahu, nebo týká-li se takový čin utajované informace kla-
sifikované stupněm utajení Přísně tajné. Odnětím svobody 
na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude 
pachatel potrestán, spáchá-li trestný čin vyzvědačství za 
stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu

•   ohrožení utajované informace podle § 106 trestního záko-
na, tzn. úmyslné ohrožení utajované informace. V tom-
to případě ten, kdo vyzvídá utajovanou informaci s cílem 
vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá 
údaje obsahující utajovanou informaci, nebo kdo takovou 

utajovanou informaci nepovolané osobě úmyslně vyzradí, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo záka-
zem činnosti nebo peněžitým trestem. Odnětím svobody 
na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, vyzradí-li 
úmyslně nepovolané osobě utajovanou informaci klasifiko-
vanou stupněm utajení Přísně tajné nebo Tajné, spáchá-li 
tento trestný čin, ačkoli mu ochrana utajovaných informací 
byla zvlášť uložena, nebo získá-li takovým činem značný 
prospěch nebo způsobí-li značnou škodu nebo jiný zvlášť 
závažný následek. Odnětím svobody na pět až dvanáct let 
bude pachatel potrestán, týká-li se tento trestný čin uta-
jované informace z oblasti zabezpečení obranyschopnosti 
republiky klasifikované ve zvláštním zákoně stupněm utaje-
ní Přísně tajné, nebo spáchá-li takový čin za stavu ohrožení 
státu nebo za válečného stavu

•   ohrožení utajované informace podle § 107 trestního 
zákona, tzn. nedbalostní ohrožení utajované informace. 
V tomto případě ten, kdo z nedbalosti způsobí vyzra-
zení utajované informace klasifikované stupněm utajení 
Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné, bude potrestán odně-
tím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo 
peněžitým trestem

Dalšími trestnými činy, které se váží k uvedeným skutkovým 
podstatám, jsou trestné činy nepřekažení trestného činu pod-
le § 167 trestního zákona a neoznámení trestného činu podle 
§ 168 trestního zákona, podle kterých je trestný ten, kdo se 
hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá 
trestné činy, mimo jiné, vyzvědačství podle § 105 trestního 
zákona nebo ohrožení utajované informace podle § 106 trestní-
ho zákona a spáchání nebo dokončení takového trestného činu 
nepřekazí, popřípadě se hodnověrným způsobem doví, že jiný 
spáchal trestné činy, mimo jiné, vyzvědačství podle § 105 trest-
ního zákona nebo ohrožení utajované informace podle § 106 
a § 107 trestního zákona a takový trestný čin stanoveným způ-
sobem neoznámí.

Porušení povinností při ochraně utajovaných informací, ne-
jde-li o trestný čin, může být klasifikováno jako přestupek. Při 
porušení povinností při ochraně utajovaných informací se může 
fyzická osoba dopustit přestupku, definovaného v části osmé 
zákona (§ 148 až 152 zákona) a za tyto přestupky lze uložit 
pokutu, která se podle druhu přestupku pohybuje ve výši 30 
000 Kč až 5 000 000 Kč. Orgán státu se může v této souvislosti 
dopustit správního deliktu vymezeného § 153 zákona a pokuta 
se v těchto případech pohybuje v rozmezí 300 000 Kč až  1 000 
000 Kč. Pokud se přestupku uvedeného v části osmé záko-
na dopustila fyzická osoba, která není ve služebním poměru 
k Hasičskému záchrannému sboru České republiky projednává 
tento přestupek Úřad. Pokud se přestupku uvedeného v čás-
ti osmé zákona dopustila fyzická osoba, která je ve služebním 
poměru k Hasičskému záchrannému sboru České republiky 
přísluší jeho projednání příslušnému služebnímu funkcionáři, 
v tomto případě generálnímu řediteli. 

Závěr
Toto je pouze obecný úvod do problematiky ochrany utajova-

ných informací. Každý, kdo se bude seznamovat s utajovanými 
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informacemi v rámci svého pracovního nebo služebního zařazení 

je povinen absolvovat úvodní poučení a pravidelná roční školení, 

kde se podrobně seznámí s režimy a omezeními a s podrobnost-

mi vyplývající ze specifik útvaru (zařazení) a ve vztahu ke stupni 

utajení. 

Pro tento úvod do problematiky je nezbytné provést závěrečné 

obecné shrnutí, že kromě obecných informací a dat, se kterými 

se pracuje v rámci Ministerstva vnitra a Hasičského záchranného 

sboru, existují chráněná data (zejména osobní údaje), které je tře-

ba chránit stanovenými postupy a zejména pak utajované infor-
mace, jejichž ochrana je stanovena přesnými pravidly a postupy. 

Tyto utajované informace se klasifikují do kategorií podle význa-

mu chráněného zájmu. Osoby, které jsou oprávněny se s nimi 

seznamovat, jsou systémově prověřovány. Jsou stanoveny přís-

né režimy pro manipulaci s utajovanými dokumenty a porušení 

stanovených zásad je sankcionováno. 

ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI

Zvláštními skutečnostmi jsou informace v oblasti krizového 

řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, 

zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelských zájmů 

právnických osob nebo fyzických osob vykonávajících podnika-

telskou činnost. Nutno zdůraznit, že takto označené skutečnosti 

nemají statut utajovaných informací podle zvláštního zákona. 

Všeobecně
V obecné poloze podléhá ochrana zvláštních skuteč-

ností specifi ckému režimu, který představuje přijímání 
opatření zejména v oblasti:

•   personální bezpečnosti – výběr osob a jejich prověrky

•   administrativní bezpečnosti – dodržování zásad označová-

ní, manipulace

•   objektové bezpečnosti – ochrana prostor, ve kterých se 

zvláštní skutečnosti vyskytují

•   technické bezpečnosti – používání certifikovaných technic-

kých prostředků – tresory, zámky, mříže, skartační zařízení

•   bezpečnosti informačních systémů – certifikované počítače 

a počítačové sítě (přístupová hesla, HW-klíče, vyměnitelné 
disky,…)

Se zvláštními skutečnostmi se mohou seznamovat jen opráv-

nění pracovníci. Ti musí být zapsáni ve zvláštním seznamu, který 

schvaluje vedoucí zaměstnanec orgánu krizového řízení.

Pracovníci oprávnění se seznamovat se zvláštními skutečnost-

mi a osoby, které se s těmito skutečnostmi seznámily při plnění 

úkolů krizového řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Rozu-

mí se tím povinnost nesdělovat zvláštní skutečnost osobě, která 

není oprávněna se s takovou skutečností seznamovat. O zproš-

tění povinnosti zachovávat mlčenlivost a jeho rozsahu rozhoduje 

vedoucí zaměstnanec orgánu krizového řízení.

Krizové plány a ostatní listiny, nosná média a jiné materiály, 

které obsahují zvláštní skutečnosti označují orgány krizového říze-

ní slovy „Zvláštní skutečnosti“ nebo zkratkou „ZS“. 

Stejným způsobem označují listiny, nosná média a jiné mate-
riály obsahující zvláštní skutečnosti právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby při poskytování informací orgánům krizového řízení, 
pokud to tyto orgány s nimi projednají. 

Listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní skuteč-
nosti podléhají zvláštní evidenci. Evidují se totiž v samostatném jed-
nacím protokolu a ukládají se odděleně od ostatních písemností.

Pracoviště, kde se ukládají listiny, nosná média a jiné mate-
riály obsahující zvláštní skutečnosti (musí splňovat podmínky 
režimového pracoviště), používá pouze jeden vstup, který musí 
být zajištěn proti volnému vstupu osob, které nejsou oprávněny 
se seznamovat se zvláštními skutečnostmi.

Dále je potřeba zdůraznit, že pokud právnická nebo fyzická 
osoba žádá orgán krizového řízení o informaci podle zvláštního 
právního předpisu a požadovaná informace je označena jako 
zvláštní skutečnost a žadatel k této informaci nemá oprávněný 
přístup, povinný subjekt žadateli tuto informaci neposkytne.

Postup při určování osob ke styku se 
zvláštními skutečnostmi

Určení osob ke styku se zvláštními skutečnostmi prová-
dí vedoucí orgánu krizového řízení, a to schválením zvláštního 
seznamu. 

V tomto seznamu se zaznamenává rozsah oprávnění pracov-
níků orgánu krizového řízení, zaměstnanců právnických osob 
nebo zaměstnanců podnikajících fyzických osob oprávněných 
seznamovat se se zvláštními skutečnostmi. 

S osobami, které jsou určené ke styku se zvláštními skuteč-
nostmi se zpracovává písemný záznam, který se ukládá na pra-
covišti krizového řízení. Pokud takové pracoviště není zřízeno, určí 
vedoucí příslušného orgánu krizového řízení, statutární zástupce 
právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba jiné vhodné pra-
coviště (dále jen „pověřené pracoviště“). Vzor písemného zázna-
mu je uveden v příloze č. 2.

Takto určený pracovník se při jednání k zabezpečení úkolů kri-
zového řízení prokazuje zmocněním, které se vydává na dobu 2 
let. Zmocnění se nevyžaduje u vedoucího orgánu krizového řízení 
a osob určených ke styku s utajovanými skutečnostmi. 

Došlo-li k ukončení určení pracovníka ke styku se zvláštními 
skutečnostmi, provede se o tom záznam ve sloupcích 6 a 7 výše 
zmíněného zvláštního seznamu.

Podrobnosti o označování písemností 
obsahujících zvláštní skutečnosti

Označení krizových plánů, ostatních listin, nosných médií 
a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti (dále jen 
„písemnosti“) se uvádí na přední straně prvního listu v pravé horní 
části, na popisném štítku nebo obalu.

Je-li písemnost určena k doručení adresátovi mimo objekt 
orgánu krizového řízení nebo je přenášena mimo budovu z jiného 
vážného důvodu (dále jen „přeprava“), označuje se také v pravé 
horní části obálky.

Samostatný jednací protokol pro evidenci písemností vede 
pověřené pracoviště. 
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Při příjmu písemností označených jako „zvláštní skutečnost“ 
tuto přijme pověřená osoba nebo osoba určena k tomuto pře-
vzetí (podatelna), neotevírá ji a předá nejkratší cestou adresátovi. 
Adresát předloží písemnosti po jejich otevření pracovišti krizového 
řízení nebo pověřenému pracovišti k doplnění údajů v samostat-
ném jednacím protokolu.

Režim manipulace s písemností
Při manipulaci s písemnostmi označenými jako „zvláštní 

skutečnosti“ se postupuje podle následujících zásad:

•   opis, kopii nebo výpis z písemnosti se pořizuje jen se sou-
hlasem vedoucího pověřeného pracoviště

•   na písemnost, ze které se vyhotovuje opis, kopie nebo 
výpis, se vyznačí datum a důvod vyhotovení, počet výtisků 
a jejich rozdělovník, jméno, příjmení a podpis osoby, která 
vydala souhlas a dále jméno, příjmení a podpis osoby, která 
opis, kopii nebo výpis vyhotovila

•   vadné nebo nadpočetné výtisky písemnosti se předají oso-
bě oprávněné seznamovat se s takovými písemnostmi, kte-
rá pak neprodleně zabezpečí jejich zničení

•   písemnosti určené k přepravě vybavuje pověřené praco-
viště; k odeslání je předává pověřené osobě nebo osobě 
určené k tomuto převzetí (podatelna) proti podpisu

•   přeprava písemností se provádí

•  kurýrní službou

•  technickými prostředky

•  držitelem poštovní licence

•  osobou určenou ke styku se zvláštními skutečnostmi

•   písemnosti se přepravují způsobem určeným pro přepravu 
písemností obsahujících utajované skutečnosti stupně uta-
jení „Vyhrazené“

V souvislosti s neoprávněnou manipulaci se zvláštními sku-
tečnostmi má vedoucí pověřeného pracoviště zvláštní povinnost. 
Jakmile se o neoprávněné manipulaci s písemnostmi dozví, má 
to písemně oznámit vedoucímu příslušného orgánu krizového 
řízení, statutárnímu zástupci právnické osoby nebo podnikající 
fyzická osoby. Zároveň má za povinnost zajistit objektivní zjištění 
všech okolností této neoprávněné manipulace, zejména rozsah 
nastalých či hrozících následků. Po provedení úkonů přijme bez 
zbytečného odkladu opatření k zamezení nebo zmírnění následků 
neoprávněné manipulace s písemnostmi.

Stanovení režimu ukládání písemností 
obsahujících zvláštní skutečnosti

V průběhu zpracování a po jejich vyřízení se písemnosti uklá-
dají způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem pro 
ukládání písemností obsahujících utajované skutečnosti stupně 
utajení „Vyhrazené“.

Vyřazování, archivování a skartace písemností se provádí pod-
le zvláštních právních předpisů.

Shrnutí 
Text upozorňuje na základní zásady spojené s ochranou citli-

vých informací, které se objevují v krizových plánech. K ochraně 
tohoto druhu informací se využívá institut zvláštních skutečnos-
tí. Využití tohoto institutu je spojeno s opatřeními v oblasti per-
sonální, administrativní, objektové i technické. Využívání těchto 
opatření ztěžuje nepovolané osobě přístup k takovémuto druhu 
informací. Nutno si však uvědomit, že zvláštní skutečnost není 
skutečností utajovanou. Přesto platí zásada, že takto označené 
informace nejsou přístupné jako veřejné v režimu svobodného 
přístupu k informacím [4].  

PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY
•      [1] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně něk-

terých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

•   [2] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 
8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém říze-
ní a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády 
č. 36/2003 Sb.

•   [3] Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informa-
cí a o bezpečnostní způsobilosti

•   [4] Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, ve znění pozdějších předpisů

•    [5] Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti 
a o registrech utajovaných informací

•   [6] Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria na 
posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skar-
tačního řízení

§ 1 odst. 1 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

 zákon č. 148/1998 Sb.

 § 27, zákona č. 240/2000 Sb.

 § 14 odst. 3. zákona č. 240/2000 Sb.

 zákon č. 106/1999 Sb.

 § 5 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

 § 27 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb.

 § 43 zákona č. 148/1998 Sb.

 § 1 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

 § 27 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb.

 § 3 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

 § 26 odst. 5 vyhlášky č. 244/1998 Sb.

 § 17 vyhlášky č. 244/1998 Sb.

 § 4 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

 § 23 vyhlášky č. 244/1998 Sb.  

 vyhláška č. 117/1974 Sb.
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Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou 
základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana 
před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osob-
ního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 
jiným zneužíváním osobních údajů. 

Za základní právní prameny pro  současnou právní úpravu 
ochrany osobních údajů  můžeme označit již výše zmíněnou Listi-
nu základních práv a svobod (dále jen „LSZP“), Směrnici č. 95/46/
EC Evropského parlamentu a Rady z roku 1995 o ochraně jed-
notlivců ve vztahu ke zpracování osobních dat a o volném pohybu 
těchto dat (dále jen „Směrnice“) a Úmluvu č. 108 Rady Evropy 
na ochranu osob ve vztahu k automatizovanému zpracování dat 
z roku 1981, která vstoupila pro ČR v platnost 1.11. 2001.

PŮSOBNOST ZÁKONA (ZOOÚ)

Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracováva-
jí státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné 
moci, jakož i fyzické a právnické osoby.

Platnost tohoto zákona je stanovena dnem 26.7.2004 (některé 
části dnem 1.1.2005).

ZOOÚ je postaven na dvou základních principech:

•   a to principu  využití údajů výhradně v souladu s cílem, pro 
který byly shromážděny 

•   a na principu podílu občana na ochraně údajů, které o něm 
vypovídají, a to zejména udělením či neudělením souhla-
su se zpracováním, prohlášením určitých údajů za veřejné, 
požadavky na opravy či výmazy aj.

Účelem ZOOÚ - je zajištění ochrany osobních údajů, jakož 
i způsobu jejich zpracování, a to jak v České republice, tak i v pří-
padě přenosu do zahraničí a regulace vztahů, které v souvislosti 
s nimi vznikají.

ZOOÚ se vztahuje na osobní údaje shromažďované a zpraco-
vávané právnickými a fyzickými osobami, bez ohledu na to, zda 
vykonávají veřejnou moc nebo se jedná o subjekty soukromo-
právní a rovněž tak, jak již bylo uvedeno výše, neodvisle od toho, 
zda k tomuto zpracovávání dochází automatizovaně v informač-
ních systémech nebo manuálně.. 

Obdobně i správní úřady působící na úseku sociálního zabez-
pečení a zdravotní pojišťovny zpracovávají osobní  údaje  v souladu 
se ZOOÚ a se zřetelem ke zvláštní úpravě dané právními předpisy 
upravujícími sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

Výklad legálních defi nic

Osobní údaj
Osobním údajem rozumíme jakýkoli údaj týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů. Znakem osobního údaje tedy je, 

že vypovídá o subjektu údajů, který nelze zaměnit s jiným subjek-
tem údajů, tedy možnost zjištění identity subjektu údajů (určenost 
či určitelnost). Je tedy nutno vycházet ze skutečnosti, zda správ-
ce může vytvořit přímou vazbu mezi údajem a fyzickou osobou. 
Tento vztah se vytváří převážně pomocí přesného identifikátoru 
nebo pomocí několika jiných údajů, které jednoznačnou identi-
fikaci fyzické osoby tvoří (přímá identifikace). Osoba je určená či 
určitelná, lze-li pomocí jednoho či více osobních údajů určit její 
identitu. Objekt údajů je třeba považovat za určený vždy, je-li zná-
mo současně jeho jméno, příjmení a rodné číslo.Určitelností tedy 
rozumíme stav, kdy na základě osobních údajů, které má správce 
k dispozici, nebo z osobních údajů, k nimž má správce přístup, 
lze subjekt údajů jednoznačně odlišit od jiných subjektů údajů. 
Určenost je stavem, kdy správce má k dispozici přímé identifikač-
ní údaje subjektů údajů.

Osobní údaj se ne vždy musí vztahovat pouze k jedné fyzické 
osobě, ale může se vztahovat i ke skupině osob, např. ke spo-
lumajitelům nemovitosti. Jsou-li však jednotlivé osoby rozlišeny, 
i v tomto případě se bude jednat o osobní údaj.

Pojem osobní údaj není možné zaměňovat s pojmem „pro-
jev osobní povahy“ tak, jak jej zná občanskoprávní úprava.  Jde 
o dva samostatné právní instituty, přičemž však projev osobní pova-
hy může za určité situace obsahovat osobní údaj a pak dochází 
k jejich překrývání.

Subjekt údajů
Subjektem údajů je zásadně pouze fyzická osoba. Aplikace 

ZOOÚ na ochranu údajů právnických osob není pojmově myslitel-
ná, neboť o osobním údaji lze hovořit vždy pouze u fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů
Zpracováním osobních údajů ZOOÚ rozumí jakoukoli operaci 

či soustavu operací, které správce nebo zpracovatel systematic-
ky, tedy nikoli nahodile,  provádějí s osobními údaji, ať už auto-
matizovaně či jinými prostředky. ZOOÚ zároveň demonstrativním 
výčtem uvádí, co je třeba chápat pojmem zpracování a umožňuje 
tak v budoucnu zahrnout pod tento pojem i další způsoby či tech-
niky, které nejsou v současné době známy.

Správce  ZOOÚ
Za správce ZOOÚ označuje každý subjekt, který určuje účel 

a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování 
a odpovídá za něj. Správcem tak bude jednak státní nebo jiný 
orgán, eventuelně subjekt, jemuž je zákonem uloženo, aby zpra-
covával osobní údaje a dále též soukromý subjekt či nepodnikající 
fyzická osoba, která zpracovává osobní údaje pro účely podnika-
telské nebo pro jakékoli účely jiné. Správce může pověřit nebo 
zmocnit ke zpracovávání osobních údajů jiný subjekt, zpracova-
tele, ledaže by mu ZOOÚ ukládal, aby údaje zpracoval sám.

VI. 
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Zpracovatel
Zpracovatelem je každý subjekt, který zpracovává osobní úda-

je na základě výslovného zákonného zmocnění nebo je-li k tomu 
zmocněn správcem. Zpracovatel tedy, na rozdíl od správce, neu-
rčuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a vzhledem 
k tomu, že zpracovatel může provádět pouze některé operace 
v souvislosti se zpracováním,  nemusí jít vždy ani o subjekt, který 
údaje shromáždil.

STRUKTURA PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Práva a povinnosti při zpracování osobních 
údajů

Správce je v prvé řadě povinen stanovit účel, k němuž mají 
být údaje zpracovány, tedy proč a k jakému cíli se shromažďují. 
Vymezení účelu shromažďování je předpokladem splnění dalších 
povinností správce. Jde zejména o  povinnosti shromažďovat 
osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu 
nezbytném k naplnění tohoto účelu.   Rozsah, v němž mohou být 
údaje shromažďovány je stanoven buď přímo zákonem (zejména 
u státních orgánů) nebo plyne z účelu, pro který jsou shromaž-
ďovány.

Shromažďovat a zpracovávat lze pouze údaje pravdivé 
a přesné,  získané v souladu se ZOOÚ. Je na správci, aby zjis-
til, zda jim shromažďované a popřípadě zpracovávané údaje, 
odpovídají těmto požadavkům ZOOÚ a pokud těmto požadav-
kům neodpovídají, je povinen je blokovat, tj. učinit osobní údaj 
nepřístupný a nijak jej nezpracovávat,  a bez zbytečného odkladu 
tyto údaje opravit nebo doplnit. Nelze-li údaje opravit či doplnit, je 
povinen je zlikvidovat.

Správce je povinen uchovávat osobní údaje pouze po dobu, 
která je nezbytná k účelu jejich zpracování.  Jakmile tato lhůta 
pomine, je možné tyto údaje uchovávat pouze pro účely statis-
tické, vědecké a pro účely archivnictví, jinak je třeba tyto údaje 
zlikvidovat.

Shromažďovat osobní údaje smí správce pouze otevřeně, 
tj. tak, aby o tom subjekt údajů věděl. Shromažďování osobních 
údajů proto není možné provádět pod záminkou jiné činnosti.

Souhlas subjektu údajů
Správce může zpracovávat osobní údaje jen se souhlasem 

subjektu údajů.  Bez ohledu na souhlas subjektu údajů je mož-
né údaje zpracovávat pouze v ZOOÚ taxativně vymezených pří-
padech, např. tehdy, je-li toho třeba k ochraně důležitých zájmů 
subjektu údajů nebo děje-li se tak ve prospěch subjektu údajů 
např. při  plnění povinností plynoucích ze smluvních vztahů. Sou-
hlasu není rovněž třeba ke zpracovávání údajů, které byly zve-
řejněny, jejich zpracovávání však bude omezeno právem subjek-
tu údajů na ochranu soukromí. Zpracovávat osobní  údaje bez 
souhlasu  subjektu údajů je možné i tehdy, je-li to nezbytné pro 
ochranu práv správce, nikoli ovšem  pro ochranu práv třetích 
osob.

Jméno, příjmení a adresu subjektu údajů lze použít pokud 
byly takové údaje získány z veřejného seznamu nebo vlastní čin-
ností správce  a za předpokladu, že jsou zpracovány k nabízení 
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obchodu či služeb. Další zpracování těchto údajů je možné jen 
pokud s tím subjekt údajů nevysloví nesouhlas, a to písemnou 
formou. Správce, jemuž byly takto údaje předány,  je však již nes-
mí poskytnout třetí osobě.

Při všech výše uvedených  činnostech je správce, jakož i zpra-
covatel, povinen dbát toho, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na 
svých právech, zejména pokud jde o  právo na zachování lidské 
důstojnosti a ochrany před neoprávněným zasahováním do sou-
kromého a osobního života subjektu.  ZOOÚ tak s ohledem na 
možné vysoké riziko porušování základních práv při zpracová-
ní osobních údajů opakuje požadavek ochrany základních práv 
upravený v čl. 10 LZPS.

Zpracování údajů osobou odlišnou od 
správce

Zpracování osobních údajů může místo správce provádět 
zpracovatel, a to na základě zákona  nebo smlouvy o zpraco-
vání osobních údajů uzavřené mezi správcem a zpracovatelem. 
V zájmu právní jistoty nejen správce a zpracovatele, ale i sub-
jektu údajů je ZOOÚ stanoven  požadavek písemné formy této 
smlouvy, jehož nedostatek je sankcionován její neplatností. Pod-
statnými náležitostmi této smlouvy je rozsah, účel a doba na níž 
se uzavírá.

Na zpracovatele je třeba přiměřeně aplikovat ustanovení 
o povinnostech správce, neboť i on má přístup k osobním údajům 
a je proto povinen zajistit, aby se jejich zpracování dělo podle 
ZOOÚ. Zjistí-li, že správce porušuje své povinnosti, musí jej na to 
upozornit a ukončit zpracování osobních údajů. Pokud tak neuči-
ní, vzniká mu odpovědnost za škodu, která vznikla subjektu úda-
jů, a to v rozsahu, v němž v důsledku tohoto opomenutí ke škodě 
došlo. ZOOÚ v tomto případě, v zájmu zajištění práv subjektu 
údajů,  zakotvuje zvláštní režim solidární odpovědnosti správce 
a zpracovatele. Zároveň je porušení této povinnosti zpracovatele 
sankcionováno správním deliktem.

Informační povinnost
Správce je před zahájením zpracování osobních údajů povi-

nen subjekt údajů řádně a včas písemně informovat o tom, 
v jakém rozsahu a pro jaký účel  budou osobní údaje zpracová-
vány, kdo  a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat  
a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny či komu jsou urče-
ny. Subjektu údajů se tak musí dostat přehledné, jasné a obsažné 
informace o tom, že jsou o něm shromažďovány údaje.   Subjekt 
údajů musí být poučen nejen  o své povinnosti údaje poskytnout 
stanoví-li tak zákon, ale i o důsledcích, jež vyplynou z toho, že tak 
neučiní, jakož i o možnosti odepřít poskytnutí údajů či o tom, zda 
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Subjekt údajů musí mít zajištěn přístup k údajům o něm vede-
ným a správce je povinen jej o tomto právu, jakož i o dalších 
právech stanovených ZOOÚ (např. právo obrátit se na Úřad pro 
ochranu osobních údajů při porušení povinnosti správce), infor-
movat. Správce je povinen jednou ročně bezplatně a kdykoli za 
přiměřenou úhradu poskytnout subjektu údajů informace o osob-
ních údajích, které jsou o něm zpracovávány, za předpokladu, že 
o to subjekt písemně požádá. Získá-li správce osobní údaje jiným 



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR   PÍSEMNÁ ČÁST - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - VI.

97

způsobem než přímo od subjektu, je povinen poskytnout subjek-
tu údajů na základě písemné žádosti informace o zdroji osobních 
údajů.

Z informační povinnosti stanoví ZOOÚ určité výjimky, většinou 
pro případ, kdy určité zpracování osobních údajů ukládá správci 
zvláštní zákon, zejména pro potřeby statistické, vědecké nebo 
pro zpravodajské služby.

Povinnosti osob při zabezpečení osobních 
údajů a povinnost mlčenlivosti

ZOOÚ stanoví obecnou povinnost pro všechny správce při-
jmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávně-
nému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to 
i po ukončení zpracování osobních údajů. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních jsou 
povinni zachovávat zaměstnanci správce či zpracovatele, jiné 
fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlou-
vy se správcem nebo zpracovatelem, jakož i další osoby, které 
přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracova-
tele. Mlčenlivosti se nemůže dovolat ten, komu vznikla povinnost 
oznámit trestný čin.

Oznamovací povinnost
Hodlá-li někdo zpracovávat osobní údaje nebo změnit jejich 

zpracování, je povinen tuto skutečnost oznámit Úřadu pro ochra-
nu osobních údajů (dále jen Úřad),  a to před započetím zpra-
cování, písemnou formou. Podnikatelům vzniká oznamovací 
povinnost zejména v případě, kdy si vedou databázi svých klientů 
– fyzických osob.

Smyslem oznamovací povinnosti je zajistit výkon dozoru ze 
strany Úřadu. ZOOÚ stanoví rozsah údajů, které musí oznámení 
obsahovat. Z oznamovací povinnosti ZOOÚ vyjímá určitá zpra-
cování, a to zejména ta, která jsou správci uložena zvláštním 
zákonem a jejichž kontrola Úřadem není oznámením ovlivněna, 
za předpokladu, že správce shromažďuje osobní údaje pouze 
v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Jakýkoli sběr údajů 
nad rámec zvláštního zákona by však  již registraci podléhal.

Oznamovací povinnost je správci uložena i v případě, kdy hod-
lá ukončit svoji činnost. Správce musí zároveň Úřadu oznámit, jak 
naložil s osobními údaji. Smyslem tohoto ustanovení je umožnění 
následné kontrolní činnosti úřadu.

Ochrana práv subjektů údajů
Zjistí-li subjekt údajů, že došlo k porušení povinností správcem 

nebo zpracovatelem, je oprávněn obrátit se na Úřad se žádostí 
o zajištění opatření k nápravě.  Uplatněním těchto práv není dotče-
na možnost domáhat se nároků na ochranu osobnosti.  Subjekt 
údajů je oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel 
zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl 
omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby opravil nebo doplnil osobní 
údaje tak, aby byly přesné.

Zákon poskytuje subjektu údajů rovněž možnost domáhat se 
úpravy nemajetkové újmy, vzniklé porušením povinností osoby, 
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která vykonává pro správce či zpracovatele činnosti na základě 
smlouvy. Tím opětovně není dotčena možnost domáhat se náro-
ků na ochranu osobnosti dle občanskoprávních předpisů .

Výše uvedené nároky je subjekt údajů oprávněn uplatňovat 
i vůči těm, kdo získali jeho osobní údaje neoprávněně, bez ohledu 
na to, zda se tak stalo úmyslně či z nedbalosti.

Citlivý údaj
Kvalifikovanou formou osobního údaje je údaj citlivý, tj. údaj 

vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 
politických postojích, členství v odborových organizacích, ná-
boženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním 
stavu či sexuálním životě subjektu údajů.  Tyto údaje podléhají 
speciální úpravě a  lze je zpracovávat pouze s výslovným písem-
ným souhlasem subjektu údajů a subjekt údajů musí být výslovně 
o svých právech vždy poučen.

Bez souhlasu subjektu údajů je možné tyto údaje zpracovávat 
jen v ZOOÚ taxativně vymezených případech, např. je-li to nutné 
v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné 
osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí 
hrozícího jejich majetku. 

PRÁVNÍ A FAKTICKÁ RIZIKA ZNEUŽITÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání údajů cestujících v městské 
hromadné dopravě.

Dopravní podnik může jako správce zpracovávat osobní údaje 
cestujících pro účely prodeje jízdních dokladů, pokud současně 
splňuje další podmínky stanovené ZOOÚ, pouze se souhlasem 
subjektu údajů, neboť zpracování osobních údajů cestujících 
k tomuto účelu není zpracováním nutným pro plnění povinností 
stanovených zvláštním zákonem.

Zpracování osobních údajů cestujících, kteří se neprokázali 
v okamžiku přepravní kontroly platným jízdním dokladem, je mož-
né považovat za zpracování osobních údajů, kterých je třeba 
k uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů. 

Pokud dopravní podnik zpracovává pro účely přepravní kon-
troly a vymáhání pohledávek z přepravy osobní údaje cestují-
cích bez souhlasu subjektu údajů a jako nezbytné pro ochranu 
práv správce, je povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů 
o tomto postupu informovat.

Nepřípustné propojování databází 
pro marketingové účely.

Smlouvou uzavřenou mezi správcem a zpracovatelem osob-
ních údajů dle ustanovení § 6 ZOOÚ však nelze dohodnout slu-
čování databází jednotlivých správců. Každý správce totiž může 
pověřit zpracovatele zpracováním osobních údajů maximálně 
v takovém rozsahu, v němž je má sám.

Jak již bylo uvedeno výše, pro účel nabízení obchodu a služeb 
ZOOÚ umožňuje použít jméno, příjmení a adresu subjektu úda-
jů, jestliže byly tyto údaje získány z veřejného seznamu nebo 
v souvislosti s činností správce nebo zpracovatele. Tyto údaje lze 
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používat i bez souhlasu a to až do doby, kdy subjekt údajů vysloví 
s tímto zpracováním písemný nesouhlas.

Pokud však správce hodlá předat takto zpracovávané osob-
ní údaje  jinému správci, ZOOÚ umožňuje jejich předání  jinému 
správci pouze při  splnění stanovených podmínek.

Aby tedy správce mohl zpracovávat osobní údaje zákazníků 
pro účely marketingu, musí k tomu získat souhlas subjektu údajů. 
Před zahájením takového zpracování je povinen tuto skutečnost 
oznámit Úřadu. Propojování databází zpracovatelem při zpraco-
váních prováděných pro různé správce, a tedy vytváření „mega-
databází“, zákon neumožňuje.

Předávání osobních údajů Policii ČR
Poskytnutí osobních údajů z evidence Policie České repub-

liky (dále jen „Policie“) představuje zpracování osobních údajů 
bez souhlasu subjektu údajů, které je  možné, jestliže se jedná 
o zpracování stanovené zvláštním zákonem nebo nutné pro plně-
ní povinností stanovených zvláštním zákonem.

Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 283/1991 Sb., 
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  Podle 
ustanovení § 47 jsou policejní útvary oprávněny při plnění svých 
úkolů požadovat od státních orgánů, orgánů obcí, právnických 
a fyzických osob pomoc při plnění svých úkolů, zejména potřebné 
podklady a informace. Podle  ustanovení § 47a je Policie oprávně-
na žádat z evidence provozované na základě zvláštního právního 
předpisu poskytnutí informací od příslušného správce evidence 
nebo zpracovatele, a to na jeho náklady. Správce evidence nebo 
zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu žádosti vyhovět, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis pro výdej informací Policii jiný 
režim. Zároveň musí rozsah požadovaných údajů odpovídat potře-
bám plnění konkrétního úkolu Policie. Způsob předávání údajů 
musí umožňovat uchovávání identifikačních údajů o útvaru Policie 
nebo o policistovi, který o výdej informací žádal a o účelu, k němuž 
byl výdej informací žádán, a to nejméně po dobu pěti let.

Nahlížení do spisu podle správního řádu
Podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád mají 

účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisů, a to i v případě, že 
je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Jiným osobám může správní 
orgán umožnit nahlédnutí do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný 
vážný důvod a nebude-li porušeno právo některého z účastníků, 
popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem (odst. 2).

Umožnit nahlédnutí do spisu účastníkům řízení a jejich zástup-
cům, případně umožnit pořízení výpisů či pořízení kopie spisu 
nebo jeho části je zákonnou  povinností správního orgánu. 
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ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zřizuje se na základě zákona č.439/2004 Sb. a má sídlo v Pra-

ze. V čele úřadu je předseda, kterého  do funkce jmenuje a odvo-

lává prezident republiky na návrh Senátu  a Parlamentu České 

republiky. Předseda je jmenován na dobu 5 let. S výkonem funkce 

předsedy je neslučitelná funkce poslance nebo senátora, soudce, 

státního zástupce, jakákoliv funkce ve veřejné správě, funkce čle-

na orgánů územní samosprávy a členství v politických stranách 

a hnutích.

Zaměstnanci Úřadu jsou předseda, inspektoři a další zaměst-

nanci. Inspektor vykonává kontrolu, řídí kontrolu a vypracovává 

kontrolní protokol.

Úřad vede registr zpracování osobních údajů a vykoná-
vá povinnosti a působnosti stanovené zákonem:

•   provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených 
tímto zákonem

 •   vede registr zpracování osobních údajů

•   spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány 
Evropské unie přijímá podněty a stížnosti na porušení toho-
to zákona a informuje o jejich vyřízení

•  zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své 
činnosti

 •   vykonává další působnosti stanovené mu zákonem

 •   projednává přestupky a jiné právní delikty a uděluje pokuty 
podle tohoto zákona

 •   zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních 
smluv, jimiž je Česká republika vázána

•   poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů

 •   a s orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti 
ochrany osobních údajů. Úřad v souladu s právem Evrop-
ských společenství plní oznamovací povinnost vůči orgá-
nům Evropské unie

Informaci o prováděné kontrolní činnosti a jejím zhodnocení, 

informace o zhodnocení stavu v oblasti zpracovávaní a ochrany 

údajů v České republice a zhodnocení činnosti Úřadu pro ochra-

nu osobních údajů se předkládá vládě, parlamentu a senátu ČR 

výroční zprávou.

Zjistí-li kontrolující, že došlo k porušení povinností uložených 

tímto zákonem, uloží inspektor, jaká opatření je třeba uložit a sta-

noví lhůtu pro jejich odstranění.Za hrubé porušení zákona je mož-

né uložit pokuty až do výše 10 000 000 Kč.



VII. 

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI 
O EVROPSKÉ UNII
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Evropská unie byla založena na základě tří Evropských spole-
čenství, která vznikla v průběhu 50. let minulého století. Byl to výraz 
přání evropských států vytvořit uspořádání v Evropě, které by bylo 
zárukou udržení trvalejšího míru na evropském kontinentě, který 
prošel v rychlém sledu dvěma zničujícími válkami. S tímto cílem 
se rozhodlo prvních šest států – Francie, Německo, Itálie, Belgie 
Nizozemsko a Lucembursko – založit Evropské společenství uhlí 
a oceli v roce 1951. Toto společenství mělo vytvořit podmínky pro 
kontrolu průmyslu nutného pro zbrojní výrobu, a tím i zajistit mírový 
vývoj v těchto státech. Po šesti letech se týchž šest států rozhodlo 
svoji spolupráci prohloubit i do dalších oblastí – oblasti mírového 
využívání atomové energie a celkové hospodářské spolupráce. 
Výsledkem bylo založení Evropského společenství pro atomovou 
energii a Evropského hospodářského společenství. 

Tato tři společenství se postupně vyvíjela a prohlubovala. Navíc 
se i rozšiřovala o další státy: Velkou Británii, Irsko a Dánsko v roce 
1973, Řecko v roce 1981 a Španělsko a Portugalsko v roce 1986.

V devadesátých letech evropské státy rozhodly o dalším 
prohloubení spolupráce v oblastech zahraniční politiky, 
obranné politiky a v oblastech justice a vnitra. Výsledkem 
bylo založení Evropské unie, která zahrnuje nejen původní 
Evropská společenství, ale i tyto výše vyjmenované oblasti 
spolupráce. Evropská unie je tedy složena ze tří různých 
součástí (tzv. pilířů): 

•  Evropská společenství 

•  Společná zahraniční a bezpečností politika

•  Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

Evropská unie prošla dalšími rozšířeními: v roce 1995 o Švéd-
sko, Finsko a Rakousko a v roce 2004 o Českou republiku, Slo-
vensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, 
Kypr a Maltu. V současné době Evropskou unii tak tvoří 25 států. 

Evropská společenství se odlišují svým uspořádáním od ostat-
ních mezinárodních organizací. Do vzniku prvního Evropského 
společenství státy používaly pro svou spolupráci výhradně formy 
mezinárodní organizace, která je založena na zásadě svrchované 
rovnosti, kdy si každý stát ponechává zcela nedotčenu svou státní 
svrchovanost. Znamená to, že svrchovaný stát je na samém vrchol-
ku hierarchie a nikdo a nic nemá právo mu do jeho vnitřních věcí 
zasahovat. To má samozřejmě své výhody: každý stát dokonale 
kontroluje dění na svém území a rozhodně se nemusí podřizovat 
rozhodnutí jiných států nebo nadstátního orgánu. Takováto organi-
zace ale má i své zřejmé nevýhody: je nevhodnou formou v přípa-
dě, že cílem je vytvořit pevně propojený celek s jednotnými pravidly 
a zákony. Nelze totiž přinutit žádný stát, aby v zájmu integrace pod-
nikl kroky, které jsou z jeho pohledu nevhodné. Integrace v rámci 
takovéto organizace může proto mít jen dosti omezené cíle.

Evropská společenství ovšem přicházejí s požadavkem velmi 
ambiciózních integračních cílů. Zakladatelé se tedy vydali cestou 
zcela novou: vytvořením nadstátního celku. Celku, který má svou 
vlastní svrchovanost, který je nadřazen členským státům a který 
je dokonce vybaven vlastní zákonodárnou mocí a pravomocemi 
vůči všem členským státům.

Tento prvek nadstátnosti, supranacionality, je charakteristic-
ký pro obě Evropská společenství. Princip znamená, že členské 
státy dobrovolně odevzdají v určitých oblastech část své svr-
chovanosti nově vzniklému nadstátnímu celku, jemuž se potom 
v těchto vymezených oblastech podřizují, a to i proti své vůli. 
Tímto nadstátním celkem jsou Evropská společenství. Ta mají 
možnost v přesně vymezených oblastech vytvářet vlastní prá-
vo, které je podle principu supranacionality nadřazeno práv-
ním úpravám jakéhokoliv členského státu. 

•   Evropská unie (EU) - vznikla v roce 1993 na základě 
Smlouvy o Evropské unii (SEU, zvané též Maastrichtská). 
EU je založena na Evropských společenstvích (ES), dopl-
něných o další politiky a formy spolupráce, a to zejména 
o Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) 
a spolupráci v oblasti justice a vnitra. EU nemá právní sub-
jektivitu. 

•   Evropská společenství - se formovala od 50. let 
20. století jako integrační seskupení pro hospodářskou 
spolupráci členských zemí. Evropská společenství zahrno-
vala původně tři společenství: ESUO, EHS a EURATOM. 

•   ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli) - bylo 
založeno tzv. Pařížskou smlouvou, podepsanou v r. 1951, 
a jeho činnost byla ukončena v r. 2002. 

•   EHS (Evropské hospodářské společenství) a EURA-
TOM (Evropské společenství pro atomovou energii) 
- byly založeny příslušnými Smlouvami (zvanými rovněž 
Římské), podepsanými v r. 1957. Smlouva o založení EHS 
byla v r. 1993 přejmenována na Smlouvu o založení ES 
(SES). 

Struktura EU je znázorňována modelem tří pilířů, které 
nesou zastřešující „chrám“ EU. ES a EURATOM se staly sou-
částí tzv. I. pilíře. SEU ustanovila další dva pilíře, které byly 
výrazem vůle členských zemí EU k postupné politické integra-
ci: II. pilíř EU - SZBP, jejíž součástí je rovněž Evropská bez-
pečnostní a obranná politika (ESDP), a III. pilíř EU - policejní 
a soudní spolupráce v trestních věcech. Tyto tři pilíře se liší 
především formou rozhodovacích procesů a podobou instru-
mentů a aktérů, kteří se v těchto procesech uplatňují (viz člán-
ky k jednotlivým pilířům).

Tento princip znamená, že rozhodování v členských státech se 
děje podle dvou modelů: v jedné oblasti předaly státy svou suve-
renitu a pravomoci na nadstátní útvar, Evropská společenství, 
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a ty v těchto oblastech rozhodují ve jménu všech členských států 
dohromady. V jiných oblastech, kde členské státy svou suvereni-
tu nepředaly, rozhoduje každý stát samostatně a svrchovaně. To 
znamená, že v těch druhých oblastech nemají Evropská spole-
čenství žádné přímé nástroje k ovlivňování suverénního rozhodo-
vání členských států a snaží se nejvýš o nepřímou koordinaci. 

Velmi zjednodušeně řečeno – Evropská unie může podstatně 
ovlivňovat hospodářství vytvářením společných pravidel v oblasti 
jednotného trhu, v oblastech ostatních jsou její pravomoci velmi 
omezeny. Není to tedy nadstát, který by automaticky zasahoval 
do všech oblastí života členských států.

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ÚKOLY

Přehled institucí a jejich funkce
V době, kdy vznikalo první Evropské společenství uhlí a oce-

li (ESUO, 1951), musely státy, které se rozhodly vytvořit spole-
čenství, vyřešit otázku společných institucí. Tato problematika se 
znovu objevila o několik let později v době před podpisem Řím-
ských smluv (1957). Zásadní otázkou nebyl sám vznik institucí, 
ale především rozdělení moci a kompetencí mezi ně.

Komise
V zásadě lze říci, že v tomto celku působí dvě hlavní síly: na 

jedné straně Společenství,  představující zájmy Evropy jako celku, 
a na straně druhé jednotlivé členské státy, hájící své vlastní zájmy. 
Z této situace vykrystalizovaly dvě základní instituce: Komise, kte-
rá zastupuje zájmy Společenství. 

Rada
Hájí zájmy členských států. (Pro Radu se používá i označení 

Rada Evropské unie a někdy i Rada ministrů. Zde bude používán 
zejména termín Rada tak, jak je i uveden v současné době platné 
Niceské smlouvě.)

Byl vyřešen i problém rozdělení zákonodárné moci mezi tyto 
subjekty při vytváření vlastního práva Společenství. Zákonodárný 
proces byl rozdělen v zásadě na dvě poloviny. Komise získala 
výhradní právo navrhovat legislativu. Nikdo jiný iniciovat zákono-
dárný proces nemůže. Radě pak bylo přiděleno právo tuto legis-
lativu schvalovat.

Evropský parlament
Tento jednoduchý a průhledný princip rozdělení moci mezi 

Radu a Komisi fungoval řadu let vcelku dobře. Ale postupem 
času se stále hlasitěji začaly ozývat hlasy, že je to princip nede-
mokratický, protože Komise ani Rada nejsou přímo volené orgány. 
Proto byla zavedena další instituce, která je přímo volena – Evrop-
ský parlament. Ve svých počátcích plnil jen úlohu poradní, ale 
postupné novelizace zakládajících smluv mu přinášely a přinášejí 
nové a nové pravomoci. Tím se Evropský parlament stal důležitou 
figurou na šachovnici rozhodovacího procesu EU.

Evropská rada
V roce 1974 přišel francouzský prezident Valéry Giscard 

d’Estaing s návrhem, aby se vedoucí političtí představitelé člen-
ských států, kteří se do té doby setkávali jen občas, setkávali 
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pravidelně. Schůzky šéfů vlád a hlav členských států se od uve-

deného roku konají pravidelně a jsou nazývány Evropskou radou. 

Ta je nejvyšším politickým orgánem EU a její existence je zakot-

vena ve smlouvách. 

Evropský soudní dvůr
Nutností bylo vyřešit i otázku sporů, které by pramenily z různé-

ho výkladu evropského práva. Byla tedy vytvořena instituce, která 

zajišťuje soulad mezi právem Evropských společenství a faktickou 

činností EU, jednotlivých členských států, jejich právnických osob 

a občanů - Evropský soudní dvůr. Je vrcholným vykladačem 

evropského práva, dbá na dodržování a jednotu interpretace prá-

va Evropských společenství. Ve věcech evropského práva je tato 

instituce nejvyšší instancí.

S pokračujícím vývojem Společenství a prohlubováním integ-

race byly vytvořeny další instituce:

Evropský účetní dvůr
Evropský účetní dvůr, který kontroluje hospodaření Evropských 

společenství.

Evropská centrální banka
Evropská centrální banka, která se stará o stabilitu společné 

měny.

Hospodářský a sociální výbor
Hospodářský a sociální výbor, poradní orgán, který je složen 

z představitelů různých oblastí hospodářského a sociálního živo-

ta, zejména výrobců, zemědělců, dopravců, zaměstnanců, řeme-

slníků, obchodníků, spotřebitelů, příslušníků svobodných povolá-

ní a veřejnosti.

Výbor regionů
Výbor regionů je poradním orgánem, který je složen ze zástup-

ců regionálních a místních orgánů.  

Komise, Rada či Evropský parlament s oběma poradními 

výbory čas od času konzultují své návrhy (v některých případech 

dokonce tak musí činit povinně, jak jim předepisuje smlouva). 

Zasahovat do rozhodovacího procesu tyto výbory však příliš 

nemohou.

Evropská investiční banka
Evropská investiční banka, která pomáhá zejména spolufinan-

covat rozvojové projekty v členských zemích. 

Mimo to byly vytvořeny mnohé agentury a výbory, které se 

účastní rozhodovacích, kontrolních a dohlížecích mechanismů 

uvnitř Evropské unie.

EVROPSKÁ KOMISE
Evropská komise je orgán hájící zájmy Společenství. Je výkon-

ným orgán Evropských společenství. Vystupuje jako iniciátor 

zákonodárství Evropských společenství. Má monopol na předklá-

dání návrhů - nikdo jiný návrh předložit nemůže. V tom je výsadní 

postavení Komise.
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Poslání Komise

Navrhuje zákonodárství
Legislativní proces Unie začíná návrhem Komise. Rada může 

v rámci prvního pilíře rozhodovat jen o návrzích předložených 
Komisí. Toto výhradní právo iniciativy však Komise nemá ve dru-
hém a třetím pilíři. Při zpracování legislativních návrhů respektuje 
Komise na prvním místě zájem Společenství, přitom ale důklad-
ně všechny návrhy konzultuje s členskými státy a význačnými 
skupinami. 

Dohlíží na dodržování smluv
  Komise bývá nazývána strážkyní smluv. Zajišťuje, aby legis-

lativa Evropských společenství byla dodržována a správně apli-
kována ve všech členských státech. Pokud někdo poruší své 
závazky, vystavuje se nejen možným sankcím, ale i řízení před   
Evropským soudním dvorem. Komise bedlivě hlídá např.oblast 
hospodářské soutěže. 

Rozhoduje
Hlavním rozhodovacím orgánem Společenství je Rada. Ale 

i Komise může rozhodovat. Týká se to některých legislativních 
pravomocí stanovených ve smlouvách, nebo zmocní-li ji k tomu 
Rada. Potom může Komise vydávat nařízení, směrnice a rozhod-
nutí stejně jako Rada. Komise rozhoduje prostou většinou, v praxi 
se však častěji uplatňuje zásada konsensu. 

Spravuje fondy
Komise spravuje rozpočet Unie a zodpovídá za její hospodaře-

ní. Vybírá peníze do rozpočtu, kontroluje a spravuje fondy. 

Organizace Evropské komise

Komisaři
Komisi tvoří 25 komisařů. Z každého členského státu je jme-

nován jeden komisař.

Rada ve složení hlav států nebo vlád kvalifikovanou většinou 
určí osobnost, kterou zamýšlí jmenovat předsedou Komise; toto 
určení schvaluje Evropský parlament. Rada přijme kvalifikova-
nou většinou a společnou dohodou s designovaným předsedou 
seznam ostatních osob, které zamýšlí jmenovat za členy Komi-
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se, vytvořený podle návrhů všech členských států. Nová Komise 
musí být odsouhlasena Evropským parlamentem.

Komisaři jsou jmenováni na pětileté funkční období. Každý komi-
sař dostane přidělen nějaký resort, za který pak zodpovídá. Komi-
sař musí slíbit, že bude jednat pouze v zájmu Evropských spole-
čenství, nenechá se ovlivňovat svým mateřským státem, ani nikým 
jiným. (Čl. 213 Smlouvy o ES stanoví: „Členové Komise vykonávají 
své funkce zcela nezávisle v obecném zájmu Společenství“.)

Kabinet 
Nejbližšími spolupracovníky komisařů jsou členové jeho kabi-

netu. Komisař si je jmenuje sám. Pracovníci kabinetu zajišťu-
jí informace pro komisaře, vytvářejí podporu pro jeho návrhy 
a v neposlední řadě fungují jako spojovací článek řetězu mezi 
ostatními částmi Komise.

Generální ředitelství (Directorate General, DG)
Generální ředitelství jsou nejdůležitějším článkem aparátu 

Komise. Existují např. DG pro zemědělství, rybolov, vnitřní trh, 
hospodářskou soutěž. Jsou různě velká. Velké je např. DG pro 
zemědělství. 

Vedle generálních ředitelství fungují ještě oddělení zajišťující 
služby pro Komisi. Jsou to např. služby právní, personalistika 
a administrativa, finanční kontrola, Evropský antikorupční úřad 
– OLAF apod. Mezi nimi je nejvýznamnější oddělení, které posky-
tuje služby překladatelské a tlumočnické. Překladatelé a tlumoč-
níci tvoří asi pětinu z celkového počtu všech úředníků Komise. 

Dnes tedy úředníci připravují legislativu pro více než 450 mili-
onů lidí, občanů Evropské unie. Co se týče vysokého počtu pře-
kladatelů a tlumočníků, je i zde vysvětlení zřejmé. Každý občan 
EU má právo se na úředníky Komise obracet ve svém mateřském 
jazyce. A také všechny oficiální dokumenty EU jsou překládány 
do všech dvaceti oficiálních jazyků. K zajištění takového objemu 
práce už je opravdu nutná přímo armáda překladatelů.

Generální ředitelství jsou dělena ještě na ředitelství a divize.

V rámci aparátu Komise pracují poradní, řídící a regulační 
výbory. Komise rovněž najímá podle momentální potřeby rozsáh-
lý sbor externích spolupracovníků. S Komisí spolupracuje i řada 
agentur.

Komise sídlí v Bruselu. 

SLOŽENÍ KOMISE A PORTFOLIA JEDNOTLIVÝCH KOMISAŘŮ (PLATNOST K 1.1.2007)

Komisař/ka Odpovědnost Resort

JOSÉ MANUEL 
DURAO BARROSO

(Portugalsko)

Předseda

Politické vedení Komise

 Organizování Komise s cílem zajistit konzistentní 
a efektivní fungování na základě kolegiality

Přidělování pravomocí a odpovědností

Předseda pracovní skupiny pro Lisabonskou strategii

Předseda pracovní skupiny pro vnější vztahy

Generální sekretariát

Právní služby 

Mluvčí

Tým poradců (GOPA)

 Předseda pracovní skupiny pro 

vnější vztahy.
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JOSÉ MANUEL 
DURAO BARROSO

(Portugalsko)

Předseda

Politické vedení Komise

 Organizování Komise s cílem zajistit konzistentní 
a efektivní fungování na základě kolegiality

Přidělování pravomocí a odpovědností

Předseda pracovní skupiny pro Lisabonskou strategii

Předseda pracovní skupiny pro vnější vztahy

Generální sekretariát

Právní služby 

Mluvčí

Tým poradců (GOPA)

 Předseda pracovní skupiny pro 

vnější vztahy.

MARGOT WALLSTRÖM

(Švédsko)

Místopředsedkyně

Komisařka pro vztahy 
s evropskými institucemi 
a komunikační strategii

 Vztahy s Evropským parlamentem, Radou a zastou-
pením Komise, s národními parlamenty s Výborem 
regionů, Hospodářským a sociálním výborem 
a ombudsmanem

Zastupování předsedy v jeho nepřítomnosti

Koordinace mediální a komunikační strategie

 Předsedkyně pracovní skupiny pro komunikaci 
a program

GŘ tisk a komunikace včetně 
zastoupení v členských zemích

GÜNTER VERHEUGEN

(SRN)

Místopředseda

Komisař pro průmysl a podni-
kání

 Průmysl a podnikání

  Koordinace aktivit Komise v rámci Rady pro konku-
renceschopnost

  Předseda pracovní skupiny pro Radu pro konkuren-
ceschopnost

  Místopředseda pracovní skupiny pro Lisabonskou 
strategii

GŘ průmysl a podnikání (přejmeno-
váno), přidáno:

• vesmír (z GŘ RTD)

•  výzkum v oblasti bezpečnosti 
(z GŘ INFSO/RTD)

•  aplikace pravidel pro volný 
pohyb zboží (z GŘ MARKT)

 Agentury: 

EMEA (Evropská agentura pro posu-
zování farmaceutických produktů)

ECA (Evropská agentura pro che-
mické látky)

JACQUES BARROT

 (Francie)

Místopředseda

Komisař pro dopravu

 Doprava

 Oblast dopravy na GŘ doprava 
a energetika

 Agentury:

EMSA (Evropská agentura pro 
námořní bezpečnost)

EASA (Evropská agentura pro letec-
kou bezpečnost)

ERA (Evropská agentura pro 
železnice)

JACQUES BARROT

 (Francie)

Místopředseda

Komisař pro dopravu

 Doprava

 Oblast dopravy na GŘ doprava 
a energetika

 Agentury:

EMSA (Evropská agentura pro 
námořní bezpečnost)

EASA (Evropská agentura pro letec-
kou bezpečnost)

ERA (Evropská agentura pro 
železnice)
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SIIM KALLAS

 (Estonsko)

Místopředseda

Komisař pro administrativní 
záležitosti, audit a boj 

s podvody

 Reforma administrativy

 Lidské zdroje a administrativa

 Rozpočtové výdaje

 Interní audit

 Boj s podvody

 Bezpečnost

 Předseda Výboru pro audit

GŘ lidské zdroje a administrativa

Vnitřní audit 

Evropský úřad pro boj s podvody 
(OLAF)

GŘ informatika

Úřad pro správu a výplatu individu-
álních nároků

Úřady pro infrastrukturu a logistiku

Vztahy s náborovou kanceláří pro 
evropské instituce

ROCCO BUTTIGLIONE 

(Itálie)

Místopředseda

Komisař pro spravedlnost, 
svobodu a bezpečnost

 

 Justice a vnitřní záležitosti

GŘ spravedlnost, svoboda a bez-
pečnost (přejmenováno)

Agentury:

EMCDDA (Evropské centrum pro sle-
dování drog a drogových závislostí)

EUMC (Evropské centrum pro sle-
dování rasismu a xenofobie) – bude 
spojeno se základními právy

Ostraha hranic (Evropská agentu-
ra pro koordinaci ostrahy vnějších 
hranic)

VIVIANE REDING 

(Lucembursko)

Komisařka pro informační spo-
lečnost a sdělovací prostředky

 Informační společnost

 Politika v oblasti audiovize

 Koordinace mediálních záležitostí

GŘ informační společnost, přidáno:

•  politika v oblasti audiovize a 
odbory programů médií z GŘ 
EAC

 Agentury: 

ENISA (Evropská agentura pro 
bezpečnost sítí a informací)

STAVROS DIMAS 

(Řecko)

Komisař pro životní prostředí

Hospodářské a finanční záležitosti

Měnové záležitosti

Statistický úřad

GŘ hospodářské a finanční 
záležitosti

Statistický úřad

JOAQUÍN ALMUNIA

 (Španělsko)

Komisař pro hospodářské 
a měnové záležitosti

 Doprava

 Oblast dopravy na GŘ doprava 
a energetika

 Agentury:

EMSA (Evropská agentura pro 
námořní bezpečnost)

EASA (Evropská agentura pro letec-
kou bezpečnost)

ERA (Evropská agentura pro 
železnice)

DANUTA HÜBNER 

(Polsko)

Komisařka 
pro regionální politiku

 Regionální politika

 Fond soudržnosti

 Fond solidarity

GŘ regionální politika
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Rybolov

Koordinace námořních záležitostí

Předseda pracovní skupiny, která má navrhnout 
námořní politiku

GŘ rybolov a námořní záležitosti, 
(přejmenováno), přidáno:

•  odpovědnost za námořní právo 
z GŘ RELEX

Agentury:

CFCA (Agentura pro kontrolu 
rybolovu)

DALIA GRYBAUSKAITE 

(Litva)

Komisařka pro finanční 
plánování a rozpočet

Finanční plánování

Rozpočet
GŘ rozpočet

 Věda, výzkum a vývoj

 Společné výzkumné centrum (JRC)
GŘ výzkum

JRC

JÁN FIGEĽ 

(Slovensko)

Komisař pro školství, vzdělání, 
kulturu a vícejazyčnost

Školství a vzdělání

Mládež, tělovýchova, občanská společnost

Kultura

Překlady a tlumočení

GŘ školství a kultura

GŘ tlumočnictví (SCIC)

GŘ překladatelství

Vztahy s kanceláří pro tiskoviny 
evropských institucí (OPOCE)

Agentury:

CEDEFOP (Evropské centrum pro 
rozvoj učňovského školství)

ETF (Evropská nadace pro vzdělání) 

CdT (překladatelské středisko pro 
evropské orgány)

MARKOS KYPRIANOU

 (Kypr)

Komisař zdravotnictví a ochranu 
spotřebitele

Veřejné zdraví

Ochrana spotřebitele

GŘ zdraví a ochrana zákazníka

Agentury:

CPVO (Úřad pro rostlinnou diverzitu)

ECDC (Evropské centrum pro pre-
venci a kontrolu chorob)

EFSA (Evropský úřad pro bezpeč-
nost potravin)

 OLLI TEJN

 (Finsko)

Komisař pro rozšíření

Kandidátské země (Rumunsko, Bulharsko, Chorvat-
sko, Turecko)

Západní Balkán

GŘ rozšíření, přidáno

Ředitelství pro západní Balkán z GŘ 
RELEX

Agentury: 

EAR (Evropská agentura pro 
obnovu)

Rozvojová pomoc a spolupráce

Humanitární pomoc

GŘ rozvoj

Kancelář pro humanitární pomoc 
(ECHO)

Energetickou politiku

Jadernou bezpečnost

 Záležitosti energetiky v GŘ doprava 
a energetika

 LOUIS MICHEL 

(Belgie)

Komisař pro rozvojovou 
a humanitární pomoc

JANEZ POTOČNIK

(Slovinsko)

Komisař pro vědu a výzkum

LÁSZLÓ KOVÁCS 

(Maďarsko)

Komisař pro energetiku

JOE BORG 

(Malta)

Komisař pro rybolov
a námořní záležitosti
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Hospodářská soutěž GŘ hospodářská soutěž

 MARIANN FISCHER 
BOEL

 (Dánsko)

Komisařka pro zemědělství 
a rozvoj venkova

Zemědělství

Rozvoj venkova

GŘ zemědělství a rozvoj venkova 
(přejmenováno)

BENITA FERRERO
-WALDNER

 (Rakousko)

Komisařka pro vnější vztahy 
a evropskou 

sousedskou politiku

 Vnější vztahy

 Společná zahraniční a bezpečnostní politika

 Evropská sousedská politika

 Delegace v nečlenských zemích

 Místopředsedkyně pracovní skupiny pro vnější vztahy

GŘ vnější vztahy

Úřad pro spolupráci EuropeAid

CHARLIE MCCREEVY 

(Irsko)

Komisař pro vnitřní trh a služby

 Vnitřní trh

 Finanční služby

GŘ vnitřní trh 
a služby(přejmenováno), přidáno:

•   volný pohyb kapitálu z GŘ 
ECFIN

•   odpovědnost za služby spojené 
s obchodem a správa upozor-
nění na navrhovaná pravidla 
pro služby od GŘ ENTR

 Agentury:

OHIM (Úřad pro harmonizaci vnitřní-
ho trhu – obchodní známky 
a průmyslové vzory)

VLADIMÍR ŠPIDLA 

(Česká republika)

Komisař pro zaměstnanost, 
sociální věci a rovné příležitosti

Zaměstnanost

Sociální věci

Rovné příležitosti

Předseda pracovní skupiny pro rovné příležitosti

GŘ zaměstnanost, sociální věci 
a rovné příležitosti (přejmenováno)

Agentury:

EUROFOUND (Evropská nadace 
pro zlepšování životních a pracov-
ních podmínek)

EU-OSHA (Evropská agentura pro 
bezpečnost a zdraví při práci)

PETER MANDELSON

 (Velká Británie)

Komisař pro obchod

Obchodní politika

Mezinárodní dimenze konkurenceschopnosti

Člen pracovní skupiny pro Radu pro konkurence-
schopnost

GŘ obchod

INGRIDA UDRE 

(Lotyšsko)

Komisařka pro daňové 
záležitosti a celní unii

 Cla

 Daně GŘ daňová a celní unie

NEELIE KROES 

(Nizozemsko)

Komisařka pro hospodářskou 
soutěž
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RADA 
Rada (Rada Evropské unie, či Rada ministrů) je hlavním schva-

lovacím orgánem Evropské unie. 

Poslání Rady
Hlavním úkolem je schvalovat legislativní návrhy.

Má pravomoc rozhodovat v rámci všech tří pilířů. 

Vydává závazné akty sekundární legislativy v prvním pilíři 
(někdy sama, někdy společně s Evropským parlamentem).

Rozhoduje ve druhém a třetím pilíři.

Je platformou členských států Unie, prezentuje a hájí jejich zájmy.

Koordinuje společné politiky Evropských společenství.

Organizace Rady
Radu si můžeme představit jako pyramidu o třech stupních. 

Základnu budou tvořit pracovní skupiny, prostřední stupeň Výbor 
stálých představitelů (COREPER) a špičku pyramidy představují 
setkání ministrů členských států.

Ministři
Rada se tedy skládá z ministrů vlád jednotlivých členských 

států. Legálně je jen  jedna Rada, ale v praxi jich je asi dvacet. 
Nejznámější rada je Rada ministrů zahraničních věcí (General 
Council). Ta se schází nejčastěji, asi jednou za měsíc. Také Rada 
ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) se setkává většinou 
v pravidelných měsíčních intervalech, stejně jako Rada ministrů 
zemědělství. Pravidelně se schází i Rady, v nichž zasednou minis-
tři průmyslu, životního prostředí, dopravy, rybolovu, sociálních 
věcí. Méně často se scházejí ministři ostatní. 

COREPER
Každý členský stát má v Bruselu svou delegaci, svůj Úřad stá-

lé mise. V čele toho úřadu stojí Stálý představitel, „velvyslanec“ 
členského státu při Evropských společenstvích. Stálí představite-
lé či jejich zástupci se setkávají právě ve Výboru stálých představi-
telů, COREPER. Tato zkratka vznikla z francouzského Comité des 
Représentants Permanents.

COREPER je tedy dalším stupněm pyramidy. V něm se dále 
diskutuje o návrhu Komise. I zde je cílem, aby jednající došli 
pokud možno ke shodě. Odtud putuje návrh již do samotné špi-
ce pyramidy, do Rady ministrů. Ta hlasuje o návrhu. Ta o něm 
s konečnou platností rozhodne.

Pracovní skupiny
V nich se scházejí úředníci, delegovaní vládou každé členské 

země. Jednají o návrhu Komise a jejich cílem je dosáhnout shody 
mezi pohledem Komise a názorem členských států. Výsledky své 
práce postupují pracovní skupiny Výboru stálých představitelů, 
označovaný zkratkou COREPER

Radě slouží její sekretariát. V jeho čele stojí Generální tajemník 
Rady, který je současně Vysokým zmocněncem pro zahraniční 
a bezpečnostní politiku. Sekretariát zajišťuje zázemí pro vlast-
ní jednání Rady. Značná část organizační práce tak zůstává na 
úřednících země, která předsedá Radě.

Předsednictví v Radě
Jednání Rady řídí, a to na všech úrovních, představitel státu, 

který Radě předsedá.  

V předsednictví se státy střídají vždy po půl roce.

V současnosti platí následující pořadí předsednictví:

Rok 1. polovina roku 2. polovina roku

1996 Itálie Irsko

1997 Nizozemsko Lucembursko

1998 Velká Británie Rakousko

1999 Německo Finsko

2000 Portugalsko Francie

2001 Švédsko     Belgie

2002 Španělsko Dánsko

2003 Řecko Itálie 

2004   Irsko      Nizozemsko   

2005       Lucembursko Velká Británie

2006       Rakousko Finsko   

2007       Německo Portugalsko   

2008       Slovinsko Francie

2009       Česká republika Švédsko

2010       Španělsko Belgie 

Předsednická země má své úkoly. Patří mezi ně svolávat a řídit 
zasedání Rady. Usilovat o přijatelné kompromisy, nacházet řešení 
problémových témat. Zaručit návaznost a konzistentnost politik. 
Úkolem předsedající země je i příprava summitů Evropské rady 
a zajištění jejich hladkého průběhu. Výhodou je, že předsedají-
cí země má do určité míry možnost ovlivňovat politiku EU např. 
výběrem témat, o kterých se bude jednat. I proto je předsednictví 
pro členské státy velmi důležité. 

Hlasování v Radě
Rada je hlavní schvalovací orgán. Rozhoduje hlasováním. 

Existuje několik způsobů hlasování, jakými může Rada dojít k roz-
hodnutí:

Hlasování prosté většiny

Hlasováním prostou většinou se rozhoduje pouze o některých 
procedurálních otázkách a o některých tarifech a pro důležitá roz-
hodování se ho neužívá.

Jednomyslné hlasování 
Jednomyslné hlasování znamená, že, má-li být návrh přijat, 

žádný stát se nesmí vyslovit proti návrhu. Pokud jeden jediný stát 
řekne návrhu ne, návrh přijat být nemůže. Tento způsob hlasování 
je v prvním pilíři stále více a více omezován. Důvody jsou patrné: 
je stále těžší při zvyšujícím se počtu členských států nalézat řeše-
ní, se kterým souhlasí bez výhrad všechny členské státy.

Jiná situace je ve druhém a třetím pilíři, kde je při řešení otázek 
v převážné většině nutné získat souhlas všech členských států. 

Jednomyslně musí hlasovat Rada také tehdy, jestliže změnila 
návrh Komise.



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR   PÍSEMNÁ ČÁST - ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII - VII.

109109

Hlasování kvalifi kovanou většinou
Hlasování kvalifikovanou většinou je nejobvyklejší. Právě tento 

způsob umožňuje i přes nesouhlas několika států přijmout roz-
hodnutí, které se však stává závazným i pro ty země, které hla-
sovaly proti. Právě zde je velmi zřetelně uplatněn princip supra-
nacionality. 

Jednotlivým členským státům jsou v Radě přiděleny různé 
počty hlasů. Na jejich celkovém počtu a rozdělení se dohodly 
samy členské státy. 

 Rozvržení hlasů při hlasování kvalifikovanou většinou

počet hlasů stát

29 Německo, Francie, Velká Británie, Itálie

27 Polsko, Španělsko

13 Nizozemsko

12 Belgie, Česká republika, Maďarsko, 
  Portugalsko, Řecko

10 Rakousko, Švédsko

7 Slovensko, Finsko, Dánsko, Irsko, Litva

4 Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko, 
  Lucembursko, Kypr

3 Malta

321 cekem

232  Kvalifikovaná většina

Počet hlasů byl přidělen jednotlivým státům na základě spo-
lečných jednáních v Nice v roce 2000.

Při jednáních se podařilo rovněž rozšířit hlasování kvalifikova-
nou většinou na 29 dalších oblastí, kde se dosud muselo rozho-
dovat jednomyslně. 

Rada sídlí v Bruselu.

EVROPSKÝ PARLAMENT
Evropský parlament je jediný demokraticky volený orgán 

Evropských společenství. Poslanci jsou voleni od roku 1979 v pří-
mých volbách ve všech členských státech. 

Dnešní Evropský parlament vzešel z voleb, které proběhly 
v červnu 2004 ve všech 25 státech EU. U nás v České republice 
se volby konaly ve dnech 11. – 12. 6. 2004. 

Poslání 
•  Hlavním úkolem je účast na legislativním procesu

•  Kontrola rozpočtu

•  Kontrola orgánů Společenství

Práce Evropského parlamentu
Evropský parlament se legislativního procesu účastní různým 

způsobem: závisí to na druhu procedury. Jsou čtyři základní druhy 
procedur: konzultační, kooperační neboli procedura spolupráce, 
spolurozhodovací a procedura souhlasu. Tyto procedury mohou 
mít ve skutečnosti ještě další různé drobné odchylky, takže je cel-
kem je procedur více než jen tyto čtyři základní. Podívejme se 
alespoň na základní:

Konzultační procedura
Rada si musí před svým rozhodnutím vyžádat názor Evrop-

ského parlamentu. Neučiní-li tak, je její rozhodnutí neplatné. Na 
druhou stranu při svém rozhodování nemusí přihlížet k názo-
ru Evropského parlamentu. (Je to např. u cen zemědělských 
výrobků).

Procedura spolupráce (kooperační procedura)

Umožňuje Evropskému parlamentu zlepšit navrhovanou 
legislativu tím, že může vytvořit pozměňovací návrhy k návrhu 
Komise. V rámci této procedury se návrh projednává ve dvou 
čteních v Evropském parlamentu. Nepřijme-li Rada pozměňo-
vací návrhy Evropského parlamentu, musí potom svůj názor 
prosadit jednomyslně. Dnes se tato procedura používá jen 
velmi řídce pro otázky související s Hospodářskou a měnovou 
unií.

Procedura spolurozhodování
V tomto případě se Evropský parlament a Rada podílejí rovným 

dílem na rozhodování. Rozhodování probíhá v několika krocích, 
které odpovídají několika čtením v parlamentu. Záleží na tom, 
má-li Evropský parlament k návrhu Komise výhrady. Je-li tomu 
tak, vrací se návrh k projednání jak Komisi, tak Radě. V případě 
rozdílných názorů se po čteních v Evropském parlamentu vytváří 
Dohodovací výbor, který je sestaven ze stejného počtu zástup-
ců Evropského parlamentu i Rady a ze zástupce Komise. Cílem 
Dohodovacího výboru je dosáhnout kompromisního textu, který 
by mohla schválit jak Rada, tak Evropský parlament. Nedojde-li 
k dohodě, může Evropský parlament návrh odmítnout, a tím návrh 
vlastně smést ze stolu. Tato procedura je velmi důležitá, neboť se 
týká široké oblasti legislativy jednotného vnitřního trhu, školství, 
kultury, zdravotnictví, transevropských sítí… Dnes se více méně 
stala tato procedura obecným pravidlem.

Procedura souhlasu

Souhlas Evropského parlamentu je vyžadován pro uzavírání 
mezinárodních smluv, jako je např. u přistoupení nových zemí, 
dohod s třetími státy o přidružení. Souhlas se požaduje i při 
důležitých opatřeních v rámci Společenství, jako např. organi-
zace a cíle strukturálních a kohezních fondů, úkoly a pravomoci 
Evropské centrální banky. Parlament vyslovuje souhlas s novým 
předsedou Komise a se složením celé Komise. Evropský parla-
ment musí dát svůj souhlas i s trestem, jež uvalí Rada na některý 
z členských států. Jestliže Evropský parlament neudělí souhlas, 
nemůže být věc schválena.

Další pravomoci Evropského parlamentu
•  Žádost o předložení návrhu Komisi

•   Evropský parlament má ze smlouvy dánu možnost požádat 
Komisi, aby předložila návrh. Komise je povinna na tuto 
žádost Evropského parlamentu reagovat

•  Kontrola rozpočtu a hospodaření

•   Evropský parlament každý rok schvaluje rozpočet Unie 
a následně hodnotí, jak byly prostředky z rozpočtu Komi-
sí vynaloženy. Podpis předsedy Evropského parlamentu je 
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nezbytný, bez něho by se rozpočet nestal zákonem. Evrop-
ský parlament může navrhovat změny a dodatky k návrhu 
rozpočtu, který předkládá Komise

•   Kontrola orgánů

•   Evropský parlament vykonává politickou kontrolu výkon-
ných orgánů Unie, tj. Komise a Rady. V praxi se však tato 
kontrola vztahuje jen na omezenou kontrolu Komise:

  •  Schvaluje nominaci předsedy Komise

  •   Také následně celá Komise podléhá schválení Evrop-
ského parlamentu. Může i odvolat Komisi jako celek

  •   Projednává souhrnnou zprávu Komise a závěrečný účet 
hospodaření

Organizace Evropského parlamentu
Evropský parlament se skládá ze 732 poslanců. Ti jsou voleni 

v členských státech přímými volbami a jejich funkční období je 
pětileté. V čele Evropského parlamentu stojí předseda Josep Bor-
rell, zvolený z jeho středu. Tento španělský socialista bude svou 
funkci zastávat dva a půl roku, tj. polovinu volebního období par-
lamentu. Vystřídat by ho měl současný šéf klubu Evropské lidové 
strany / Evropských demokratů Hans Gert Pöterring. Na vedení 
této instituce se podílejí i místopředsedové. Jedním z nich se stal 
i český poslanec Miroslav Ouzký. 

Poslanci zasedají podle politických uskupení. Nejsilnější frakcí 
v EP po volbách 2004 je Skupina Evropské lidové strany (Křesťan-
ských demokratů) a Evropských demokratů.

Počet poslanců z jednotlivých zemí po volbách v roce 2004

počet poslanců stát

99 Německo

78 Velká Británie, Francie, Itálie

54 Španělsko, Polsko

27 Nizozemsko

24 Řecko, Belgie, Portugalsko, 
  Česká republika, Maďarsko

19 Švédsko

18 Rakousko

14 Slovensko, Dánsko, Finsko

13 Irsko, Litva

9 Lotyšsko

7 Slovinsko

6 Estonsko, Kypr, Lucembursko

5 Malta

732 celkem

Evropský parlament má sídla ve Štrasburku, Bruselu 
a Lucemburku.

EVROPSKÁ RADA
Hlavní politický orgán Evropské unie. 

Pravidelná setkání nejvyšších politických představitelů člen-
ských států, kterých se účastní také předseda Komise.

Poslání
•   Poskytuje podněty pro rozvoj Unie a definuje všeobecné 

politické směry

•  Určuje střednědobé a dlouhodobé cíle

•   Snaží se vyřešit problémy, kterými se neúspěšně zabývala 
Rada

•  Je iniciátorkou hlavních politik a směrů

•  Tvoří zásady zahraniční politiky

•  Přispívá ke koordinaci cílů a aktivit EU

•  Rozhoduje i o obraně EU

•   Evropská rada neschvaluje právní normy, není zákonodár-
ce, ale přijímá politická rozhodnutí o prioritách budoucího 
vývoje Unie

Organizace Evropské rady
Složení Evropské rady a četnost jednání

Evropská rada je složena z hlav států a předsedů vlád 
členských zemí a z předsedy Komise. Setkávají se zde prezi-
denti (hlavy států např. Francie a Finska, které mají prezident-
ské uspořádání výkonné moci) a předsedové vlád ostatních 
členských zemí. Jednání se od roku 1986 účastní i předseda 
Komise.

Spolu s ním se od téhož roku těchto jednání na nejvyšší úrovni 
obvykle účastní i ministři zahraničních věcí členských států EU 
a další člen Komise.

Zasedání Evropské rady se konají alespoň dvakrát do roka. 
Běžnou praxí v posledních letech však je, že se Evropská rada 
setkává častěji, zpravidla čtyřikrát do roka, a to buď v Bruselu 
nebo v předsedajících státech.

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR
Evropský soudní dvůr (ESD) je nadstátní orgán, který zajišťuje 

dodržování práva při výkladu a provádění Smluv. 

Má pozici srovnatelnou s ústavním soudem - je hlavní vyklada-
čem a rozhodčím ve věcech práva Evropských společenství.

K ESD je přidružen Soud prvního stupně, známý též jako Soud 
první instance.

Rozhodování
Evropský soudní dvůr rozhoduje zásadní spory v oblasti komu-

nitárního práva (práva Evropských společenství), zejména mezi 
orgány EU, orgány EU a členskými státy, mezi členskými státy 
navzájem. Rozhoduje rovněž o žalobách fyzických a právnických 
osob proti rozhodnutí orgánů EU.

Působnost Evropského soudního dvora se vztahuje i na násle-
dující oblasti:

•   působí jako ústavní soud, objasňuje práva a povinnosti 
orgánů EU, kontroluje právní normy, zkoumá slučitelnost 
sekundárního práva s primárním

•   vystupuje jako soud správní 

•   působí jako občanský soud, zkoumá nároky na náhradu 
škody
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•   plní i funkci soudu rozhodčího, dohodnou-li se na tom stra-
ny sporu

Rozhoduje zpravidla většinou svých hlasů.

Výklad práva
Evropský soudní dvůr zajišťuje jednotný výklad práva Spole-

čenství v rámci celé Unie. Vydává předběžná rozhodnutí s výkla-
dem práva Evropských společenství pro národní soudy nejvyššího 
stupně, které se zabývají případy, které zasahují do oblasti práva 
Společenství. Národní soudy se v takových případech obracejí 
na Evropský soudní dvůr ve formě tzv. předběžné otázky, kde 
žádají o stanovisko Evropského soudního dvora k oblasti komuni-
tárního práva, které se soudní případ týká. Evropský soudní dvůr 
vysvětlí národnímu soudu tuto pasáž práva. Konečné rozhodnutí 
(např. kdo měl ve sporu pravdu) přísluší národnímu soudu. Výklad 
Evropského soudního dvora je pro daný národní soud závazný.

S předběžnou otázkou se mohou na Evropský soudní dvůr 
obrátit i nižší soudy, když mají pochyby o výkladu části komuni-
tárního práva.

Rozhoduje výlučně v oblasti komunitárního práva (tzn. v prv-
ním pilíři EU)!!!

Druhy komunitární legislativy
Sekundární právní akty mohou orgány Společenství přijímat 

v I. pilíři EU (viz čl. II-8). Tato pravomoc jim však nepřísluší v II. 
a III. pilíři, kde jsou využívány specifické nástroje čerpající mj. z kla-
sického mezinárodního práva veřejného (viz příslušné články k II. 
a III. pilíři). Smlouvy definují následující sekundární právní akty: 

•   nařízení (regulation, réglement) jsou obecně závazná ve 
všech svých částech a bezprostředně použitelná v každém 
členském státě (mají přímý účinek – viz čl. II-2)

•  směrnice (directive, directive) jsou závazné pokud jde 
o výsledek, jehož má být dosaženo, a pro každý stát, jemuž 
jsou určeny. Volba prostředků k transpozici do národního 
právního systému je záležitostí členských států. Pokud 
členský stát netransponuje směrnici do svého právního 
řádu, mohou mít ustanovení směrnice za jistých podmínek 
přímý účinek

•   rozhodnutí (decision, décision) jsou závazná ve všech 
svých částech, ale jen pro ty, kterým jsou určena, ať už 
členským státům, tak fyzickým či právnickým osobám. 
Rozhodnutí jsou bezprostředně použitelná (mají přímý úči-
nek)

•   doporučení a názory (recommendations and opini-
ons, recommendation et avis) nemají právní závaznost; 
obsahují stanoviska EK nebo Rady. Doporučení musejí být 
v určitých případech brána v potaz při výkladu práva ES. 
V Radě panuje stále rozšířenější praxe přijímání tzv. „měk-
kého práva“ (soft law), tj. dokumentů, jejichž forma nevy-
chází ze Smluv. Jde nejčastěji o rezoluce Rady či závěry 
Rady (viz čl. III-10). K přijímání aktů, které nemají formální 
oporu ve Smlouvách, se předpokládá konsensus. Podle 
vyjádření ESD nejsou tyto dokumenty právně závazné, mají 
však význam pro výklad práva

Organizace Evropského soudního dvora
Evropský soudní dvůr dnes tvoří 25 soudců - jeden soud-

ce z každého členského státu, a osm generálních advokátů. Ti 
jsou jmenováni společnou dohodou vlád všech členských států 
na dobu 6 let. Soudci po svém jmenování zvolí ze svého středu 
předsedu, jehož funkční období je tříleté. Úkolem generálních 
advokátů je předkládat veřejně, s veškerou nestranností a v plné 
nezávislosti odůvodněné závěry o věcech, ve kterých podle statu-
tu Evropského soudního dvora je nutná jeho součinnost.

Počet podání k Evropskému soudnímu dvoru soustavně rostl. 
Proto byl v roce 1989 založen Soud prvního stupně. Je složen 
alespoň z jednoho soudce z každého členského státu. Vyřizuje 
stížnosti jednotlivých osob proti rozhodnutím institucí Společen-
ství, řeší spory mezi institucemi Společenství a jejich zaměst-
nanci. Proti rozhodnutí Soudu prvního stupně se lze odvolat 
k Evropskému soudnímu dvoru, ale tato možnost je omezena jen 
na právní otázky. 

Právní rámec, na jehož základě rozhoduje Evropský 
soudní dvůr:

•   rozhoduje především na podkladě zakládajících smluv (ve 
znění jejich novelizací)

•   dále pak na základě aktů orgánů Společenství, mezinárod-
ního práva, obecných právních principů a právních interpre-
tací

Rozsudky soudů jsou zveřejňovány v úřední Sbírce, jejichž 
podstatné části jsou publikovány v Úředním listě Evropské unie.

Evropský soudní dvůr i Soud prvního stupně mají sídlo 
v Lucemburku.

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
Evropský účetní dvůr je institucí, která chrání zájmy evrop-

ských daňových poplatníků. Reviduje účetnictví EU a hlídá, zda 
EU vydává finanční prostředky podle rozpočtových pravidel, která 
si schválila, a na účely, pro něž jsou určeny.

Poslání Evropského účetního dvora
Přezkoumává účetnictví, řádnost a právoplatnost všech 

fi nančních operací EU a jejich orgánů

•  kontroluje hospodárné využívání rozpočtu EU

•   vydává pravidelné i mimořádné zprávy o finančním hospo-
daření

•   upozorňuje na eventuální nedostatky v hospodaření a navr-
huje způsoby, jak je odstranit

•   vydává zvláštní prohlášení, jímž stvrzuje, že prostředky na 
určené účely byly čerpány podle platných pravidel

•   má právo kontrolovat jakoukoliv jednotku, která vydává pro-
středky jménem Společenství. Nalezne-li nějaké nespráv-
nosti, týkající se příjmů a výdajů, je povinen o nich podat 
zprávu.

Účetní dvůr má 25 členů – z každého členského státu jedno-
ho. Ze svého středu si volí předsedu.

Evropský účetní dvůr sídlí v Lucemburku.
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PORADNÍ ORGÁNY EVROPSKÝCH 
SPOLEČENSTVÍ

Během vývoje Evropských společenství byly zřízeny i porad-
ní orgány, které se nemohou spolupodílet na rozhodování, ale 
mohou svými stanovisky pomáhat především Komisi a Radě při 
přípravě legislativních aktů.

Jsou to Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

Hospodářský a sociální výbor
Hospodářský a sociální výbor byl zřízen Smlouvou o Evrop-

ském společenství jako poradní orgán, který zastupuje zájmy růz-
ných skupin hospodářského a sociálního života. Najdeme v něm 
zástupce výrobců, zemědělců, dopravců, zaměstnanců, zaměst-
navatelů, řemeslníků, obchodníků, spotřebitelů,  příslušníků svo-
bodných povolání a veřejnosti. 

Výbor má právo vydávat stanoviska k jakékoliv otázce, která 
se týká zájmů Společenství.

Vydává informace a zprávy o aktuálních problémech.

Je kvalifikován se vyjadřovat k otázkám Jednotného vnitřního trhu.

V některých případech smlouva určuje, že Hospodářský 
a sociální výbor musí být před rozhodnutím Rady konzultován.

Hospodářský a sociální výbor má 344 členy, kteří pracují ve 
výborech.

Členy výboru navrhují vlády členských států a jmenuje je 
Rada hlasováním kvalifikovanou většinou na 4 roky. Členové jsou 
organizováni ve třech skupinách: zaměstnavatelé, zaměstnanci 
a ostatní povolání. Ti pracují v 6 pracovních sekcích.

Hospodářský a sociální výbor sídlí v Bruselu.

Výbor regionů
Poradní orgán, který začal pracovat v roce 1994. Jeho poslá-

ním je zastupovat zájmy regionálních a komunálních územních 
správ v EU.

Výbor regionů má stejně jako Hospodářský a sociální výbor 
344 členy.

Jsou to zástupci regionálních a místních orgánů, starostové 
měst a jiné osobnosti. Jsou navrhováni členskými státy. Jmenuje 
je kvalifikovanou většinou Rada a očekává se od nich nezávislé 
rozhodování v zájmu Společenství.

Výbor vypracovává stanoviska k otázkám např. strukturálních 
fondů, komunálního volebního práva pro občany EU, k otázkám 
rozvoje transevropských sítí, k rozvoji venkovské turistiky, k veřej-
né zdravotní péči, vzdělávání, práci s mládeží, kultury aj.

V některých případech stanovených smlouvou, musí být Výbor 
regionů povinně konzultován.

Výbor regionů má sídlo v Bruselu.

OSTATNÍ ORGÁNY

Evropská centrální banka
Evropská centrální banka je právní subjekt, který zajišťuje plně-

ní úkolů Evropského systému centrálních bank buď vlastní čin-

ností, nebo prostřednictvím národních ústředních bank. Je plně 
nezávislá, což znamená, že nemůže dostávat instrukce ani od 
vlád členských států, ani od institucí EU, ani od žádného jiného 
orgánu.

Určuje zásady měnové politiky států eurozóny – tedy států, 
které přijaly společnou měnu euro. Má koordinační a řídící roli 
v této problematice. Evropská centrální banka má mj. výhradní 
právo povolovat vydávání bankovek v rámci Společenství.

Evropská centrální banka sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.

Evropská investiční banka
Evropská investiční banka je finanční institucí Evropských spo-

lečenství, jež poskytuje dlouhodobé půjčky a záruky na investice, 
které napomáhají rozvoji hospodářství členských států EU a při-
spívají k prohlubování evropské integrace.

Členy této banky jsou členské státy EU. Ty vytvořily základní 
kapitál banky tím, že upsaly podíl ve stanovené výši.

Evropská investiční banka sídlí v Lucembursku.

SCHENGENSKÉ DOHODY
Hlavním cílem založeného Evropského společenství se stalo 

vytvoření jednotného vnitřního trhu. Jeho nedílnou součástí je 
i zajištění volného pohybu zboží, osob a služeb. Postupně byly 
vytvářeny podmínky pro naplnění těchto cílů. 

Volnost pohybu osob je chápána velmi obecně a široce. Myš-
lenka ničím neomezeného pohybu lidí na území členských států 
v 80. letech minulého století vyústila v úvahu o odstranění kontrol 
na vnitřních hranicích. Ne všechny členské země však souhlasily 
s návrhem, aby byly odstraněny kontroly na hraničních přecho-
dech na vnitřních hranicích a posíleny kontroly na hranici vnější 
(hranice státu členského s nečlenským). Díky neschopnosti sjed-
notit se na pro všechny přijatelném návrhu, vytvořilo pět člen-
ských států, které prosazovaly zrušení kontrol na vnitřní hranici, 
samostatnou úmluvu, jejímž cílem bylo odstranit kontroly na vnitř-
ních hranicích a společně postupovat při řešení otázek spojených 
s kontrolou vstupu a pohybu osob a zboží na jejich území. Úmlu-
vu podepsaly 14.7.1985 Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko 
a Lucembursko. Byla nazvána Schengenskou úmluvou.

Brzy se ukázalo, jak citlivou oblastí se Schengenské doho-
da zabývá. Úmluva byla sice slavnostně podepsána, ale trvalo 
dalších deset let, než byla ratifikována. Bylo nutné v souvislosti 
s odstraněním kontrol na vnitřních hranicích zavést řadu bezpeč-
nostních opatření. Proto byla podepsána 19. června 1990 druhá 
rozšířená dohoda, tzv. Schengenská prováděcí dohoda.

Postupem času k Schengenským dohodám přistupovaly i dal-
ší země. Schengenský prostor dnes zahrnuje území těchto stá-
tů: Francie, Německo, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Itálie, 
Španělsko, Portugalsko, Řecko, Rakousko, Finsko, Švédsko, 
s určitými výjimkami Dánsko. Island a Norsko mají podepsány 
dohody o přidružení.

Přestože tato dohoda vznikla mimo rámec Evropských spole-
čenství, je dnes Protokolem č. 2 ke Smlouvě o EU a ke Smlou-
vě o založení ES Schengenská úmluva začleněna do právního 
systému ES. Současně byly začleněny i na ni navazující úmlu-
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vy a opatření. Tím se stala Schengenská úmluva, Schengenská 
prováděcí úmluva, protokoly a úmluvy o přistoupení dalších států 
k Schengenské úmluvě součástí právní soustavy Evropských 
společenství.

Základním principem, na kterém je Schengenská provádě-
cí dohoda založena, je možnost překračovat vnitřní hranice na 
kterémkoliv místě a bez kontroly. Toto právo se vztahuje jak na 
občany EU, tak na občany ostatních zemí. 

V souvislosti se odstraněním kontrol na vnitřních hranicích jsou 
harmonizována a posilována bezpečnostní opatření na hranicích 
vnějších. Zavádí se jednotná vízová politika. Byl zřízen a je pro-
vozován počítačový pátrací a informační systém, tzv. Schengen-
ský informační systém (SIS. Původní systém dostal označení 
SIS I. Nový, který je připravován, je označován SIS II)). Přísně je 
střežena ochrana dat v tomto systému. Je řešena oblast soudní 
spolupráce v kriminální oblasti. Harmonizují se předpisy, které se 
týkají této problematiky, např. předpisy týkající se střelných zbraní 
a střeliva, omamných prostředků aj.

Schengenská prováděcí dohoda se skládá z 8 hlav, které obsa-
hují vymezení pojmů v této oblasti, zabývají se rušením kontrol na 
vnitřních hranicích a pohybem osob, policejní spoluprací a s ní 
spojenou bezpečností, Schengenským informačním systémem, 
přepravou a pohybem zboží, ochranou osobních údajů.

Česká republika se stane plnoprávnou součástí Schengen-
ského prostoru teprve kolem roku 2007. Pilně se připravuje, aby 
splnila požadavky kladené na státy, které se chtějí této spoluprá-
ce zúčastnit. Zlepšuje vybavení policie kvalitní výpočetní techni-
kou, školí lidi, investuje do jazykového vzdělání příslušníků, kteří
 v budoucnosti budou přicházet do styku třeba se Schengenským 
informačním systémem, zavádí postupně schengenské standar-
dy. Byla již přijata část schengenského acquis, ale zatím nejsme 
zapojeni do Schengenského informačního systému. V současné 
době přizpůsobuje Česká republika národní databázi SIS. Po té 
proběhnou výběrová řízení na národní část SIS II a v  roce 2005 
budou zřejmé technické specifikace systému i v EU. Od prosin-
ce 2006 by mělo v České republice probíhat testování připojení 
k SIS II. Předpokládá se, že pro nové členské státy bude SIS II 
plně zpřístupněn v roce 2007 a také v této době bychom se měli 
stát součástí Schengenského prostoru.

POLICEJNÍ A JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE 
V TRESTNÍCH VĚCECH 

– (3. PILÍŘ EVROPSKÉ UNIE) 

V roce 1993 vstoupila v platnost Smlouva o Evropské unii, 
která je součástí tzv. Maastrichtské smlouvy. Vytvořila právní 
základ pro fungování dnešní Evropské unie. Rozdělila oblasti 
působení Evropských společenství a Evropské unie a vytvoři-
la strukturu EU. Do smlouvy byly zapracovány dvě velmi citlivé 
oblasti spolupráce: Společná zahraniční a bezpečnostní politika 
na straně jedné a na straně druhé Policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech.

Cílem vytvoření 3. pilíře z oblasti vnitra je prohlubovat vzájem-
nou spolupráci justičních, policejních a celních složek členských 
států. Svoboda pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, o kterou 

se opírá fungování jednotného vnitřního trhu a která je základním 
stavebním kamenem hospodářské spolupráce, s sebou přináší 
řadu problémů i v jiných než hospodářských oblastech, např. 
v oblasti občanského práva. Přenáší zároveň na mezinárodní 
úroveň boj proti kriminalitě, a tím nutně i prohloubení spolupráce 
orgánů policie a justice.

Spolupráce celních, policejních a justičních složek se stejně 
jako spolupráce politická neobjevila ze dne na den v devadesá-
tých letech dvacátého století v podobě novelizace zakládajících 
smluv a přípravy Smlouvy o EU. Prvními kroky na této cestě byly 
mezivládní dohody, které stanovily společný postup některých 
členských států vůči třetím zemím. Spolupráce se výrazně pro-
hloubila poté, co byla tato problematika zapracována do rám-
ce Maastrichtské smlouvy. Tím získala Rada nové kompetence. 
Mohla na základě iniciativy vlád členských zemí či Komise zaují-
mat společné postoje a přijímat rámcová rozhodnutí.

Současně s prohloubením spolupráce v rámci 3. pilíře došlo 
i k zavedení vízové a azylové politiky v rámci pilíře prvního. To 
znamená, že věci, které se do té doby mohly rozhodovat jen na 
úrovni mezivládní, budou nyní podléhat rozhodování na základě 
principu supranacionality podle principů Společenství. 

Evropská unie si klade za cíl poskytovat svým občanům 
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany 
tím, že rozvíjí společný postup členských států v oblasti policejní 
a soudní spolupráce v trestních věcech, a tím, že předchází rasis-
mu a xenofobii a potírá je.

Tohoto cíle se má dosáhnout předcházením organizova-
né i neorganizované trestné činnosti a bojem proti ní. Týká se 
to zejména boje proti terorismu, obchodu s lidmi, trestných činů 
proti dětem, nedovoleného obchodu s drogami, se zbraněmi, 
korupce a podvodů.

Prostředky, jimiž má být dosaženo vytčených cílů:

•   užší spolupráce policejních, celních a jiných příslušných 
orgánů členských států přímo nebo prostřednictvím Evrop-
ského policejního úřadu (Europolu) 

•   užší spolupráce soudních a jiných příslušných orgánů člen-
ských států, též prostřednictvím Evropské jednotky pro 
soudní spolupráci (Eurojust)

•   sbližování předpisů trestního práva členských států, je-li to 
nezbytné

Společný postup v oblasti policejní spolupráce zahrnuje:

•   operativní spolupráci příslušných orgánů včetně policie, 
celních orgánů a jiných donucovacích orgánů členských 
států při předcházení trestným činům, jejich odhalování 
a objasňování

•   shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýzu 
a výměnu příslušných informací, včetně informací o pode-
zřelých finančních operacích

•   spolupráci a společné iniciativy v oblasti vzdělávání, výměny 
styčných důstojníků, služebních pobytů, využití prostředků 
a forenzního výzkumu

•   společné vyhodnocování kriminalistických metod při odha-
lování závažných forem organizované trestné činnosti
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Společný postup v oblasti soudní spolupráce v trestních 
věcech zahrnuje:

•   usnadňování a urychlování spolupráce příslušných minis-
terstev a soudních nebo obdobných orgánů členských stá-
tů v řízení a při výkonu rozhodnutí, a to též prostřednictvím 
Eurojustu

•   usnadňování vydávání mezi členskými státy

•   zajišťování slučitelnosti příslušných předpisů členských stá-
tů, pokud je to nezbytné ke zlepšení této spolupráce

•   předcházení kompetenčním konfliktům mezi členskými státy

•   postupné přijímání opatření k zavedení minimálních pravi-
del o znacích skutkových podstat trestných činů a trestech 
v oblasti organizované trestné činnosti, terorismu a nedo-
voleného obchodu s drogami

Spolupráce v této oblasti se postupně prohlubuje: např. 

v oblasti součinnosti soudů nebo vytvořením zásad vydávání 

občanů k trestnímu stíhání v jiných členských zemích – tzv. Evrop-

ský zatykač. 

Stejně tak se prohlubuje i spolupráce v rámci prvního pilíře 

v oblasti vízové a azylové politiky a v otázkách přistěhovalectví.

Ovšem ani v této oblasti neprobíhají integrační snahy bez pro-

blémů. Naopak integrace v oblasti týkající se bezpečnosti země, 

policejních složek a justice je velice složitá. Dokazují to výjimky, 

které si vymohly Velká Británie a Irsko. Tyto státy mohou nadá-

le kontrolovat na svých hranicích oprávnění občanů ostatních 

členských států ke vstupu a pobytu na svém území, rozhodovat 

o povolení ke vstupu a pobytu příslušníků třetích zemí. Výjimky si 

vynutilo i Dánsko. 
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ÚVOD
První pomoc je nedílnou součástí léčby různých poraně-

ní a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již 
zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdra-
vení postižených.

Tato skripta mají za cíl stručnou na výstižnou formou zachytit 
nejdůležitější postupy při poskytování první pomoci, které odpo-
vídají současnému stavu poznání. Hlavní důraz je kladen na sta-
vy bezprostředního ohrožení života. Znalost základních jednot-
ných postupů, uplatněných včas a správně, je právě u těchto 
postižených nejdůležitější.

 Aby byl splněn účel těchto skript je nutné spojovat získané 
teoretické znalosti s praktickým nácvikem. Jedině takto lze nacvi-
čit většinu základních postupů a po jejich zvládnutí si vymýšlet 
a řešit i situace, které budou modelem skutečnosti. Umět účinně 
pomoci je nejen přirozenou lidskou povinností, ale přináší člověku 
také jedno z největších uspokojení.

POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PŘI 
PORANĚNÍCH OHROŽUJÍCÍCH ŽIVOT 

A PŘI OŠETŘOVÁNÍ MENŠÍCH A VĚTŠÍCH 
PORANĚNÍ

Obecné zásady první pomoci

Soustava první pomoci

 Náhlé postižení zdraví - je neočekávaná příhoda, která může 
vzniknout kdykoliv a kdekoliv. Méně závažné příhody (oděrky, malé 
řezné rány apod.) nevyžadují ve většině případů pomoci druhé oso-
by. Postižený si poradí sám a bez zvláštních znalostí. Bezprostřední 
zásah další osoby nebo osob vyžaduje závažné postižení zdraví 
(dopravní úrazy, tonutí, otravy, srdeční příhody apod.). V těchto 
případech je okamžitá a správně poskytnutá první pomoc nejen 
nezbytná, ale zhusta i rozhodující pro další osud postiženého.

 Obecně můžeme první pomoc definovat jako soubor jedno-
duchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kde-
koliv a kdykoliv a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém 
postižení zdraví.

Cílem první pomoci - je poskytnout pomoc tak, aby násled-
ky pro postiženého i pro společnost byly co nejmenší, aby se pře-
dešlo komplikacím a docílilo se rychlého a uspokojivého uzdra-
vení. První pomoc, která sleduje jasně definovaný cíl a která je 
podložena nezbytnými teoretickými a praktickými znalostmi, je 
základní první pomoc.

Základní první pomoc - je soubor základních odborných 
a technických opatření, která jsou zpravidla poskytována bez 
specializovaného vybavení. Součástí základní první pomoci je 

v případě nezbytnosti také improvizovaný převoz postiženého na 
místo, kde je dosažitelná zdravotnická pomoc.

 Zdravotnická první pomoc - navazuje na základní první 
pomoc a jsou v ní zahrnuty: aplikace léků, použití diagnostic-
kých a léčebných přístrojů (EKG, defibrilátor apod.) a řada dalších 
výkonů, z nichž většinu je oprávněn provádět lékař.

Postup při poskytování základní první pomoci

Správné poskytnutí první pomoci vyžaduje účelnost, rych-
lost a rozhodnost. Tyto vlastnosti může mít jen ten, kdo přesně 
ví, co má dělat. Způsob vašeho počínání je nejen důležitý pro kva-
litu první pomoci, ale má i důležitý psychologický vliv. U každé-
ho člověka, který utrpěl akutní újmu na zdraví a je při vědomí, 
musíme počítat se změnou osobnosti – je vystrašený, trpí bolestí 
a úzkostí o svůj osud. Účelným, klidným, ale rozhodným vystu-
pováním si získáte důvěru jak postiženého, tak i svědků. Způsob 
vystupování, uklidňující slovo a povzbuzení mají potom pří-
mý léčebný vliv a jsou důležitou součástí první pomoci.

Na místě akutní příhody posuďte celkovou situaci. 
V některých musíte nejprve vytvořit podmínky pro poskyt-
nutí první pomoci:

•   zajistit bezpečnost postiženému i sobě a předejít dalšímu 
postižení;

•  přerušit působení vyvolávající příčiny;

• vyprostit postiženého.

Vyšetření - postiženého se věnuje bez zbytečných průtahů. 
Neztrácejte čas zdlouhavým vyptáváním, jak a kdy k akutní pří-
hodě došlo.

Při vyšetřování postiženého v bezvědomí dodržujte tyto zásady:

•  postupujte rychle, systematicky a šetrně;

•   zaměřte se nejdříve na životně důležité funkce. 
Posuďte stav dýchání, oběhu a vědomí. Nezjistíte-li 
nutnost zahájit ihned neodkladnou resuscitaci, potom 
vyšetřete další zevní známky tělesného postižení;

•   dotazujte se svědků na nejnutnější informace během 
vyšetřování.

Vyšetřujete-li postiženého při vědomí, postupujte takto:

•  uklidněte a povzbuďte postiženého;

•   zjistěte zda má bolesti a kde. Vyšetřete nejdříve tuto 
oblast;

•   zjistěte, zda má postižený nějaké další potíže (nevol-
nost, točí se mu hlava apod.);

•   vyšetřete pohmatem vždy celé tělo postiženého, byl-
li příčinou akutní příhody úraz. Postupujte pečlivě 
a metodicky. Začněte hlavou a krkem, potom vyšet-
řete páteř, trup, dolní a horní končetiny;
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•   posuďte celkový vzhled postiženého, výraz jeho obli-
čeje, barvu a teplotu kůže, zabarvení rtů a nehtových 
lůžek;

•   posuďte charakter dýchání postiženého;

•   spočítejte tepovou frekvenci, zhodnoťte pravidelnost 
a kvalitu tepu;

•  nepohybujte zbytečně postiženým (zvláště u úrazů);

•   oděv odstraňujte jen na těch místech, kde je to 
nezbytné.

Podle závažnosti stavu lze rozdělit postižení do dvou skupin:

•  Akutní stavy, které bezprostředně ohrožují život.

•  Méně závažné akutní stavy.

U akutních stavů, které bezprostředně ohrožují život, 
je postižení organismu natolik závažné, že může ohrozit životní 

funkce postiženého (vědomí, dýchání a oběh). Stupeň ohrožení 

je závislý na druhu a rozsahu postižení, ne věku a na předcho-

zím zdravotním stavu postiženého a na včasnosti a kvalitě první 

pomoci a zdravotnické pomoci.

Při poskytování první pomoci vycházejte z těchto obecných 

zásad:

•   Soubor výkonů, které jsou v rámci první pomoci pro-
váděny, řídí se druhem postižení a je zaměřen pře-
devším na podporu životně důležitých funkcí. První 
pomoc musí být poskytnuta neprodleně.

•   Po poskytnutí první pomoci je vždy nutná stálá kont-
rola postiženého až do doby, kdy jej převezme zdra-
votnická pomoc.

•   Zdravotnická pomoc musí být zajištěna vždy a co 
nejdříve. V případě nutnosti zajistíte improvizovaný 
transport.

Neodkladná resuscitace - je souborem výkonů, které mají 

zajistit nebo obnovit oběh okysličené krve u postiženého v bezvě-

domí, u kterého selhalo dýchání nebo oběh.

 Při poskytování první pomoci vycházejte z těchto obecných 

zásad:

•   Neodkladná resuscitace vyžaduje naprosto přesné 
a jednotné uplatnění základních postupů. Může být 
prováděna bez jakýchkoliv pomůcek.

•   Při selhání dýchání se provádí umělé dýchání z plic do 
plic.

•   Při selhání dýchání a oběhu s e provádí umělé dýchá-
ní v kombinaci s nepřímou srdeční masáží.

•   Neodkladnou resuscitaci je nutné zahájit ihned 
a pokračovat v ní až do návratu spontánních funkcí 
postiženého nebo do doby, kdy postiženého převez-
me zdravotnická pomoc.

•   Zdravotnická pomoc musí navazovat na první pomoc 
co nejdříve.

•   Improvizovaný transport v běžném dopravním pro-
středku je většinou nemožný.

118

U méně závažných akutních stavů nejsou životní funkce 
postiženého přímo ohroženy, ale vhodná a včasná první pomoc 
může zabránit dalšímu poškození zdraví.

Při poskytování první pomoci vycházejte z těchto obecných 
zásad:

•   Soubor výkonů první pomoci je většinou zaměřen na 
prevenci následných komplikací.

•   Zdravotnická pomoc bývá nezbytná, ale jen výjimeč-
ně musí následovat bezprostředně. Je obvykle posky-
tována až ve zdravotnickém zařízení.

Jednotlivé skupiny tvoří spojité nádoby a stupeň ohrožení se 
může měnit v kladném i záporném smyslu. Proto je nutné sle-
dovat a kontrolovat stav postiženého, dokud ho nepřevezme 
zdravotnická pomoc.

Struktura a základní funkce organismu
Správné poskytování první pomoci vyžaduje alespoň základní 

znalosti o složení lidského těla a o nejdůležitějších funkcích jeho 
orgánů nebo orgánových systémů.

 Stavební jednotkou lidského těla je buňka. Skupiny buněk 
stejného tvaru a funkce tvoří tkáně. Tkáně se spojují do útvarů – 
orgánů, které vykonávají přesně určenou práci. Ty orgány, jejichž 
činnost je na sobě úzce závislá, vytvářejí orgánové systémy.

 Mezi orgánové systémy patří:

•   nervový systém - zajišťující spojení mezi všemi orgáno-
vými systémy. Závisí ne něm integrita celého těla i spojení 
s vnějším světem

•   dýchací systém - umožňuje dýchání;

•   oběhový systém (srdce a cévy) - se podílí přenosem krev-
ních plynů na dýchání, rozvádí k jednotlivým orgánům živné 
látky, hormony a zprostředkuje mnoho dalších funkcí;

•   systém žláz s vnitřním vylučováním - produkuje látky, 
které jsou důležitým regulátorem činnosti mnoha orgáno-
vých systémů;

•   pohybový systém (kostra a svalstvo) - zabezpečuje pohyb 
člověka;

•   trávicí systém - obstarává výživu;

•   kůže - chrání tělo a vylučuje potem odpadové látky, podob-
ně jako močový systém vylučuje přebytečné tekutiny močí.

Souhrn všech orgánových systémů vytváří organismus. Jeho 
normální existence je podmíněna dokonalou souhrou funkcí 
všech orgánových systémů. Škodlivý zásah (např. poranění) do 
některého systému se odrazí v různém stupni na funkci všech 
ostatních systémů.

 Největší nebezpečí vznikne při poškození životně nejdů-
ležitějších (vitálních) orgánových systémů: oběhového, 
dýchacího a nervového.

Pohybový systém
Pohybový systém tvoří kostra a svaly.

Kostra (soubor všech kostí v těle – viz.obr.č.1) - slouží tělu 
jako opora a kryt pro důležité orgány. Je tvořena kostní tkání, 
chrupavkou a vazivem.



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR  PÍSEMNÁ ČÁST - ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI - VIII.

119

Kostra člověka se skládá s kostry osové: lebka, páteř a hrud-
ník a kostry končetin: horní a dolní končetiny. Celkem je v lid-
ském těle více než 200 kostí.

Kosti jsou navzájem spojeny dvojím způsobem:

•   Spojení pevné, kterého nedochází k pohybu mezi kostmi 
(např.spojení lebečních kostí ve švech).

•   Spojení volné – klouby (obr.č.2). Kosti se vzájemně jen 
dotýkají. Styčné plochy jsou kryty chrupavkou. Jedna styč-
ná plocha tvoří obvykle jamku, do níž zapadá vypouklá hla-
vice druhé styčné plochy. Kosti tvořící kloub jsou spojeny 
kloubním pouzdrem, které je ještě zesíleno kloubními vyzy.

Mezi hlavní klouby patří kloub ramenní, loketní, zápěstní, kyčel-
ní, kolenní a hlezenní.
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Svalstvo - umožňuje pohyb těla, některých orgánů a ovlivňuje 
také průsvit cév.

Svalstvo, které se upíná na kosti, nazýváme kosterním a ovlá-
dáme je svou vůlí.

Hladké svalstvo - např. v žaludku, ve střevech a v cévách, je 
ovládáno autonomním (vegetativním) nervstvem a jeho činnost je 
nezávislá na vůli člověka.

Nervový systém
Nervový systém dělíme na ústřední (centrální) a obvodový 

(periferní) – viz obr.č.4.

Ústřední nervový systém - tvoří mozek a mícha.

Mozek (obr.č.3) - je uložen v lebeční dutině a je rozdělen v čel-
ní, temenní, spánkový a týlní lalok. Povrchovou vrstvu mozku tvoří 
šedá hmota, která je sídlem vnímavých a pohybových center. Pod 
šedou hmotou je bílá hmota, obsahující velké množství vláken, 
které spojují buňky šedé hmoty s tělem. Mozeček ovlivňuje rov-
nováhu a souhrn pohybů.

 

Mícha - je uložena v páteřním kanálu. V její horní části – pro-
dloužené míše – jsou uložena centra, která řídí dýchání a oběh. 
Jinak mícha spojuje obvodové nervstvo s mozkem.

Obvodový nervový systém - vytváří spleť nervových vláken 
mozkomíšních nervů, které jednak informují ústřední nervový 
systém prostřednictvím podnětů z periferie (např.senzorické ner-

Obr.č.4: Nervový systémObr.č.2: Kloubní spojení

Obr.č.3: Mozek

Obr.č.1: Kostra člověka
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vy z kůže apod.), jednak vedou vzruchy z mozku přes míchu např.
do svalových vláken.

K obvodovému nervovému systému patří i autonomní 
(vegetativní)nervy, řídící činnost vnitřních orgánů.

Dýchací systém
Dýchací systém (obr.č.5) zajišťuje dýchání. Dýcháním získává 

organismus ze vzduchu potřebné množství kyslíku a vydává oxid 
uhličitý, který vzniká při přeměně látek ve tkáních.

Dýchací systém začíná nosem, kde se vdechovaný vzduch 
ohřívá a čistí. Proto je dýchání nosem zdravější než dýchání ústy. 
Nosohltanem jde vzduch do hrtanu a odtud do průdušnice, 
která je uložena v hrudníku pod hrudní kostí. Z průdušnice odstu-
pují dvě hlavní průdušky, které vstupují do plic, kde se postup-
ně větví na menší průdušky a průdušinky. Koncové průdušinky 
přechází do sklípkové chodbičky na ně nasedají plicní sklípky. 
V nich se uskutečňuje vlastní výměna dýchacích plynů (kyslíku 
a oxidu uhličitého) mezi krví a plícemi.

Plíce jsou pokryty blanou – poplicnicí a hrudní dutina pohrud-
nicí. Mezi těmito blanami je pohrudniční dutina, v níž je nižší tlak 
než tlak atmosférický. Tím je zabezpečeno rozepětí plic.

Dýchací pohyby uskutečňuje hlavní dýchací sval – bráni-
ce (odděluje hrudní dutinu od dutiny břišní) a mezižeberní 
svalstvo.

Klidová dechová frekvence u dospělého člověka je asi 16 de-
chů za minutu. Klidový dechový objem asi 0,5 až 0,6 litrů.

Oběhový systém
Základní úlohou oběhového systému (obr.č.6) je udržovat stálý 

oběh krve a tím i stálý přísun kyslíku ke tkáním.

Krev proudí v těle v uzavřeném cévním systém. Pohyb krve 
je výsledkem činnosti srdce. Okysličenou krev ze srdce vedou 
tepny a do srdce se vrací neokysličená krev žilami. Z tepen do 
žil přechází krev přes síť vlásečnic.

Srdce je dutý sval, rozdělený na pravou a levou část, z nichž 
každá má předsíň a komoru. Pracuje jako tlakové čerpadlo.

Oběh začíná v pravé srdeční komoře, odtud proudí krev plic-
nicí do plic, kde se zbavuje oxidu uhličitého a sytí kyslíkem. Okys-
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ličená krev se vrací do levé srdeční předsíně a komory, odkud 
je rozváděna srdečnicí do celého těla. Odkysličená krev se pak 
vrací žilami do pravé srdeční předsíně.

Klidová srdeční frekvence u dospělého člověka je asi 72 tepů 
za minutu. Srdce přečerpá za minutu (za klidových podmínek) asi 
5 až 6 litrů krve (minutový srdeční objem). 

Obr.č.6: Oběhový systém

Trávicí systém
Trávicí systém (obr.č.7) umožňuje využití a zpracování požíva-

né potravy. Je uzpůsoben tak, aby potravou přijímal a vstřebával 
látky, které se z potravy uvolní při trávení.

Trávicí systém začíná ústy a jazykem, na kterém jsou chuťové 
buňky. Potrava prochází dále hltanem a jícnem do žaludku. Ze 
žaludku se natrávená potrava dostává do dvanácterníku – pře-
chod mezi žaludkem a tenkým střevem – do něhož ústí vývody 
z jater a ze slinivky břišní. V tenké střevě přebírá krev z natrá-
vené potravy živné látky. V tlustém střevě se ze zbytků potravy 
vstřebává voda a zahušťuje stolice, která odchází konečníkem 
z těla. V počáteční části tlustého střeva visí červovitý přívěšek 
(apendix).

Obr.č.5: Dýchací systém

Obr.č.7: Trávicí systém
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Výkony zachraňující život
Při zástavě dýchání nebo při zástavě dýchání a oběhu se 

přeruší dodávka kyslíku do tkání. Časový úsek, ve kterém je 

ještě možné zachránit postiženému život, závisí na rychlosti 

rozkladu životně důležitých tkání, způsobeného naprostým 

nedostatkem kyslíku. Nejcitlivější jsou mozkové buňky, které 

jsou nenávratně ztraceny obvykle do 3 až 5 minut od zástavy 

oběhu. Jen ve výjimečných případech – zejména u podchla-

zeného organismu nebo u dítěte – zbývá naděje i po uplynutí 

této doby.

Jestliže se nenávratně poškodí mozkové buňky, 
nastává smrt – úplné zhroucení funkce organismu jako 
celku. V praxi se nesmíme spoléhat na nejisté časo-
vé údaje. K tomu abychom nezahájili resuscitaci, nás 
opravňuje nález jistých známek smrti:

•  posmrtné skvrny

•  posmrtná ztuhlost

•  mrtvolný pach

Ve všech ostatních případech jsme povinni zahájit neod-

kladnou resuscitaci a pokračovat v ní. Právo ukončit neod-

kladnou resuscitaci náleží pouze lékaři.

Bezvědomí
Ztráta vědomí - bezvědomí je stavem svědčícím o selhá-

ní mozkové činnosti. Mezi nejčastější příčiny patří:

Poranění mozku:

•  otřes mozku

•  pohmoždění mozku

Poruchy krevního zásobení mozku:

•  velká krevní ztráta

•  náhlá cévní mozková příhoda

Akutní otravy:

•  požití uspávacích prášků

•  vdechnutí některých plynů

Choroby mozku:

•  epilepsie

•  záněty

Nedostatek kyslíku v krvi:

•  dušení

Selhání srdeční činnosti:

•  srdeční infarkt provázený zástavou oběhu

Poruchy celkové látkové výměny:

•  cukrovka

•  selhání jater

•  selhání ledvin

Tepelné vlivy:

•  přehřátí

•  podchlazení
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Bez ohledu na příčinu, musíte u každého postiženého v bez-
vědomí, počítat se závažnou poruchou mozkových funkcí a s pří-
mým ohrožením života.

Člověk v bezvědomí většinou bezvládně leží, nereaguje na 
oslovení, dotek či jiný podnět. Postižený v hlubokém bezvě-
domí vůbec nereaguje nebo reaguje jen na bolestivé podněty 
(např.štípnutí do ušního lalůčku).

Obnovení a udržení průchodnosti 
dýchacích cest při zachovaném 
spontánním dýchání

V hlubokém bezvědomí chybí obranné reflexy včetně kaš-
le. Postižený je bezprostředně ohrožen obstrukcí horních cest 
dýchacích, zapadlým kořenem jazyka, tuhým předmětem ( např.
 i zubní protézou) nebo zatečením či vdechnutím krve a zvratků 
do dýchacích cest.

Vůbec nejčastější příčinou obstrukce dýchacích cest v hlu-
bokém bezvědomí je zapadlý kořen jazyka, který při svalo-
vém ochabnutí a současném předklonu postiženému ucpává 
vchod do hrtanu. Pouhý záklon hlavy může být v těchto pří-
padech rozhodujícím léčebným faktorem.

Výkony k obnovení průchodnosti horních cest 
dýchacích

První léčebné výkony, při poskytování první pomoci bezvědo-
mému, směřují k obnovení průchodnosti dýchacích cest. Neu-
volníme-li včas jeho dýchací cesty, může se zadusit. Postiženého 
v bezvědomí umístěte nejprve do polohy vleže na zádech. Leží-li 
tváří dolů, obraťte ho směrem k sobě a přitom mu opatrně podpí-
rejte hlavu, zvláště byl-li příčinou bezvědomí úraz hlavy, při němž je 
vždy podezření na současné poranění krční páteře. Poloha vleže na 
zádech je nejvýhodnější pro vyšetření i ošetření.

Vyčištění úst a hltanu postiženému
Postupujeme takto:

•   Za pomoci kolena otočte ramena, krk a hlavu postiženého 
na stranu.

•   Otevřete mu násilím ústa. Tlačte palcem na dolní zuby 
a ukazovákem na horní zuby.

•   Vyčistěte dutinu ústní a hrdlo prsty, kapesníkem, mulem 
apod.

Podobně postupujte, začne-li během dalšího ošetřování 
a vyšetřování postižený zvracet. Kombinací záklonu hla-
vy, otevření úst a předsunutí dolní čelisti nazýváme trojitý 
manévr. Zajistíme jím optimální průchodnost horních cest 
dýchacích.

Trojitý manévr (obr.č.8) - je zvláště užitečný u postižených 
s podezřením na poranění krční páteře, protože uvolnění 
dýchacích cest dosáhneme i bez velkého záklonu hlavy.

Pokud tužší předmět zcela blokuje horní cesty dýchací 
a spontánní dýchání je ještě zachováno, neslyšíme ani necítí-
me proudění vzduchu z úst a nosu postiženého, pozorujeme 
však usilovné napínání svalů na přední straně krku a hrudníku 
při každém pokusu o vdech.
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Částečná neprůchodnost dýchacích cest je provázena cha-
rakteristickými zvuky slyšitelnými při spontánním i umělém dýchá-
ní - chrápáním, pískáním, bubláním apod. Částečnou neprůchod-
nost dýchacích cest se pokuste odstranit opětovným vyčištěním 
úst a hrdla a předsunutím dolní čelisti.

Je-li spontánní dýchání zachováno a dýchací cesty jsou volné, 
musíte ještě posoudit, zda je dýchání dostatečné.

Nedostatečné spontánní dýchání
•   Přetrvává-li i při volných cestách dýchacích cyanóza 

- namodralé zbarvení obličeje, zejména rtů, nosu, tváří 
a ušních boltců. (Pozor! Cyanosa nemusí být vždy patrná, 
např. u postižených, kteří ztratili mnoho krve).

•   Je-li dýchání mělké (hrudník se zvedá nedostatečně) nebo 
paradoxní ( jedna polovina hrudníku vklesává při vdechu).

•   Je-li dechová frekvence rychlá (40 nebo více vdechů za minu-
tu) nebo nápadně pomalá ( méně než 8 dechů za minutu).

Výkony k udržení průchodnosti horních cest 
dýchacích

Jakmile ukončíte vyšetření a ošetření, uložte postiženého do 
stabilizované polohy na boku.

Stabilizovaná poloha na boku je výhodná pro krevní oběh 
i dýchání, pomáhá udržovat průchodné cesty dýchací a brání 
vdechnutí žaludečního obsahu i zatékání krve do dýchacích cest.

Při ukládání do stabilizované polohy postupujte takto:

•   Klečíte u boku postiženého. Dolní končetinu, která je k vám 
blíže, ohněte tak, aby koleno bylo v ostrém úhlu.

•   Přeložte horní končetinu, která je od vás dále, přes žaludek 
postiženého a horní končetinu, která je k vám blíže, zasuňte 
pod jeho hýždě.

•   Uchopte nyní paži ležící přes žaludek a převalte postižené-
ho na bok. Pomáhejte si přitom druhou rukou, položenou 
na koleně postiženého.

•   Upravte polohu postiženého tak, aby měl hlavu v záklonu 
a ústa co nejníže. Hlava je podložena vlastní rukou 
postiženého a nemůže se otočit obličejem dolů.

•   Přikryjte postiženého přikrývkou nebo pláštěm, abyste 
zabránili jeho prochladnutí.

Umělé dýchání při zástavě dýchání a při 
nedostatečném spontánním dýchání

Zjistíte-li,že postižený v bezvědomí nedýchá nebo dýchá nedo-
statečně, musíte okamžitě zahájit umělé dýchání.

Nejúčinnější způsob umělého dýchání, který můžeme při první 
pomoci použít, je umělé dýchání přerušovaným přetlakem. Krát-
kodobý přetlak vytvořený na počátku dýchacích cest postižené-
ho umožní naplnění plic plynnou směsí - fáze umělého vdechu. 
Přerušením přetlaku dochází k vyrovnání tlakových rozdílů mezi 
dýchacími cestami a atmosférou - fáze výdechu. Následující způ-
soby umělého dýchání jsou založeny na tomto principu.

Dýchání z plic do plic ústy
•   Zaklánějte hlavu postiženého dozadu levou rukou a tlakem 

pravé ruky na čelo. Palcem a ukazovákem stlačujete nosní 
dírky postiženého (obr.9a).

•   Otevřete zeširoka ústa, zhluboka se nadechněte a překryj-
te svými ústy ústa postiženého tak, aby mezi vašimi ústy 
a jeho obličejem neunikal vzduch ústy. Pokud se hrudník 
zvedá, vydechovaný vzduch proniká do plic (obr.9b)

•   Oddalte ústa a nechte postiženého pasivně vydechnout. Mezi 
tím se opět zhluboka nadechněte k dalšímu umělému vde-
chu. Pozorujte hrudník postiženého i během výdechu. Pokles 
hrudníku ukazuje, že vzduch volně uniká z plic (obr.9c)

•   Dýchejte frekvencí 12 dechů za minutu.

Obr.č.9 a-c: Dýchání z plic do plic ústy

Umělé dýchání ručním dýchacím přístrojem je méně 
namáhavé, lze ho s výhodou použít při převozu nemocného 
a navíc umožňuje dýchání směsi vzduchu s kyslíkem nebo 
dokonce čistý kyslík.

Prohlubované dýchání, při němž se do jisté míry přizpůsobu-
jeme dechovému rytmu postiženého, volíme při zachovaném, ale 
nedostatečném dýchání.

U každého postiženého, který vyžaduje řízené nebo podpůrné 
dýchání, musíte na počátku i v průběhu umělého dýchání kon-

Obr.č.8: Trojitý manévr
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trolovat pohmatem tep na velké tepně. Nejvhodnějším místem 
k pohmatu tepu jsou krční tepny. Procházejí po obou stranách 
hrtanu. Správným místem, kde lze hmatat tep na krčních tep-
nách, je prohlubeň mezi průdušnicí a kývačem hlavy.

Nepřímý způsob umělého dýchání - který je dnes použí-
ván, je nejúčinnější z dříve používaných způsobů umělého dýchá-
ní. Přesto je jeho účinnost asi 20 % ve srovnání s umělým dýchá-
ním z plic do plic. Tohoto způsobu umělého dýchání použijte jen 
ve výjimečných případech:

•  znemožňuje-li poranění obličeje dýchání z plic do plic,

•   je-li zachránce ohrožen vysoce nakažlivou infekcí ze strany 
postiženého nebo může-li být potřísněn otravnou látkou (např. 
požil-li postižený Gramofox, Fridex nebo organofosfáty).

Postup při tomto umělém dýchání:

•   Uložte postiženého na záda, podložte mu pod lopatky pře-
loženou přikrývku nebo přeložený kabát, zakloňte mu hlavu 
a otočte ji na levou tvář.

•   Poklekněte obkročmo za hlavou postiženého, uchopte obě 
jeho horní končetiny za předloktí, zvedněte a přitáhněte je 
až ke svým stehnům.

•   Stejným způsobem vracejte končetiny zpět a lokty po při-
pažení pomalu a důrazně tiskněte ze stran na dolní polovinu 
hrudníku.

•  Dýchejte frekvencí asi 12 až 15 dechů za minutu.

Výkony k uvolnění tuhé překážky v dýchacích 
cestách

V případě obstrukce dýchacích cest zkontrolujte záklon hlavy, 
předsuňte postiženému dolní čelist a opět se pokuste o umělý 
dech. Nedaří-li se umělé dýchání i nyní, pokuste se uvolnit cizí 
předmět úderem mezi lopatky a stlačením podbřišku. Oběma 
způsoby krátkodobě zvyšujeme tlak v dýchacích cestách a snaží-
me se tak napodobit kašel.

Zástava oběhu
Nejzávažnější příčinou bezvědomí je zástava oběhu. Vyža-

duje okamžitou pomoc, která spočívá v kombinaci umělého 
dýchání a nepřímé srdeční masáže - v kardio-pulmonální resu-
scitaci.

Zástavou oběhu rozumíme buď úplné zastavení srdeční čin-
nosti, nebo funkčně zcela nedostatečnou srdeční činnost, např.
fibrilaci srdečních komor.

Dojde-li k zástavě oběhu přímým poškozením srdce, např. při 
srdečním infarktu nebo úrazu elektrickým proudem, nastává nej-
později do 1 minuty také zástava dýchání. V řadě případů však 
může zástava dýchání nebo nedostatečné dýchání předcházet 
oběhu a být její primární příčinou.

Srdeční zástavu rozpoznáme při společném výskytu 
těchto příznaků:

•  bezvědomí,

•  zástava dýchání nebo občasné lapavé dechy,

•   nehmatný tep na velkých tepnách (krkavici nebo stehenní 
tepně).
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Nejdůležitějším příznakem je vymizení tepu na velkých tepnách. 
V praxi se nejčastěji orientujeme pohmatem tepu na krkavici.

Technika nepřímé srdeční masáže (obr.č.10)
•  Vyhmatejte prostředníkem hrot mečíku hrudní kosti.

•   položte prostředník a ukazovák přes mečovitý výběžek.

•  Hranu dlaně druhé ruky položte vedle těchto prstů. Hrana 
vaší dlaně nyní leží na dva prsty nebo asi 3,5 cm od hrotu mečíku 
- rovnoběžně s hrudní kostí - vymezuje tlakové místo.

Obr.č.10: Nepřímá srdeční masáž – podstata funkce

Po přiložení rukou na hrudník při nepřímé srdeční masáži: 

•   stlačujeme hrudní kost pravidelně, plynule a nepřerušova-
ně, stlačení hrudní kosti musí být dostatečné,

•   po každé kompresi uvolněte okamžitě tlak rukou na hrudní 
kost, během uvolnění udržujte lehký styk rukou s hrudní-
kem, abyste neztratili správné místo pro stlačování,

•   postižený musí ležet na pevném podkladě - na zemi, pod-
laze, desce pro podložení páteře nebo na vyztužených 
nosítkách.

Kardiopulmonální resuscitace

Zjistíte-li u postiženého zástavu oběhu, musíte vždy kombino-
vat nepřímou srdeční masáž s umělým dýcháním. Nejvýhodnější 
je provádět resuscitaci ve dvojici. V případě nezbytí provádí resu-
scitaci jeden zachránce. Tento způsob je ovšem fyzicky značně 
náročný.

Poskytování první pomoci ve dvojici:

•   Jeden zachránce provádí umělé dýchání z plic do plic 
a druhý nepřímou srdeční masáž.

•   Poměr mezi umělým dýcháním a masáží je jeden umělý 
vdech na 5 stlačení hrudní kosti.

•  Zachránce provádějící nepřímou srdeční masáž stla-
čuje hrudní kost v rovnoměrném rytmu 80 - 100 stla-
čení za minutu. Vždy po pátém stlačení masáž přeruší 
a druhý zachránce provede během jedné sekundy 
umělý vdech.

•   Zachránce, který provádí umělé dýchání, kontroluje asi po 
2 - 3 minutách hmatatelnost tepu na krčních tepnách. 
Resuscitace však nepřerušujte déle než 5 sekund.

Musíte-li provádět nepřímou masáž a umělé dýchání 
jako jeden zachránce, postupujte takto:
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•   Proveďte 15 stlačení hrudní kosti frekvencí 80 - 100 stlače-
ní za minutu.

•   Rychle se skloňte nad hlavu postiženého, zakloňte mu ji 
a 2x zhluboka vydechněte do jeho plic. Dechy proveďte 
rychle za sebou, během 5 sekund. Nečekejte na úplný 
výdech postiženého.

Krvácení
Náhlá ztráta většího množství krve bezprostředně ohrožuje život 

člověka těžkým šokem. Pokračující krvácení způsobí smrt vykrvá-
cením. Proto musíte každé větší krvácení zastavit co nejdříve!

Krvácení zevní
U zevního krvácení velkého rozsahu je poraněné místo rychle 

zalito periodicky vystřikující krví nebo proudem krve. Obvykle je 
v těchto případech poraněna tepna.

Prudké zevní krvácení patří k nejnebezpečnějším akutním sta-
vům a vyžaduje okamžitou a účinnou pomoc, protože jakákoliv 
ztráta času ohrožuje život postiženého.

Při poskytování první pomoci postupujeme takto:

•   stlačte krvácející ránu rukou, nejlépe přes složený kapesník 
nebo jakýkoliv kus pokud možno nejčistší dostupné tkani-
ny. Ránu můžete stlačit i dlaní holé ruky.

Obr.č.11: Přiložení standardního zaškrcovadla 

Obr.č.12:  Přiložení improvizovaného zaškrcovadla na horní 

končetinu na horní končetinu 

PAMATUJTE !!!

Téměř každé velké krvácení může být zastaveno přímým stla-
čením krvácející rány rukou - nejlépe přes tlakový polštářek. Tla-
kovým polštářkem může být kapesník, čtverec mulu nebo jaký-
koliv pokud možno nejčistší kus silnější tkaniny. Neváhejte použít 
i část svého oděvu nebo oděvu postiženého. Tlakový polštářek 
tvoří krycí vrstvu budoucího tlakového obvazu a stlačením rány je 
bezpečnější a šetrnější.

Tlakové body (obr.č.13) jsou nouzovým prostředkem k zastavení 
prudkého krvácení na končetinách. Použijte jich ke stavění krvácení 
jen v těch řídkých případech, kdy se vám nepodaří zastavit krvácení 
přímým stlačením rány. Stlačením tlakového bodu přitisknete tepnu 
na kost ležící pod ní a zpomalíte nebo zcela přerušíte průtok okysli-
čené krve celou končetinou.

Tlakový bod pro horní končetinu leží nad pažní tepnou na 
vnitřní straně paže - asi uprostřed mezi podpaždím a loktem 
v prohlubni mezi svaly.
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Tlakový bod pro dolní končetinu leží v místech, kde stehenní 
tepna přechází přes pánevní kost na přední straně trupu v prohlubni 
mezi trupem a dolní končetinou - ne na samotné dolní končetině.

Obr.č.13: Tlakové body

Krvácení vnitřní
Vnitřní krvácení může lehce uniknout pozornosti, protože není 

bezprostředně viditelné. Nejčastěji k němu dochází po úrazech
a při některých specifických orgánových onemocněních.

Po úrazech dochází ke krvácení do tělesných dutin a mezi 
vrstvy měkkých tkání. Např. krvácení do dutiny břišní a hrudní, 
do oblasti pánevní, mezi svalové vrstvy na hýždích a stehnech. 
Zejména úrazy břicha a zlomeniny dlouhých kostí jsou často 
provázeny vnitřním krvácením.

Vředová onemocnění žaludku a dvanácterníku, jícnové městky 
při jaterní cirhóze a prasklé mimoděložní těhotenství patří k nej-
častějším příčinám neúrazového vnitřního krvácení.

Na vnitřní krvácení můžete mít podezření již z anamnézy.

Předpokládejte je u:

•  postižených se skrytým poraněním břicha,

•   u postižených s podezřením na zlomeninu pánve nebo 
kosti stehenní,

•   postižených, kteří utrpěli i menší úraz a užívají látky proti 
srážení krve (např. Paletan),

•   postižených, kteří se léčí s vředovým onemocněním 
žaludku nebo dvanácterníku,

•   postižených, kteří udávají, že ztratili větší množství krve sto-
licí nebo zvracením.

Objektivně můžete zjistit:

•  bolest v postižené oblasti (bolest břicha apod.),

•  příznaky rozvinutého šoku.

PAMATUJTE!!!

Pokud se u postižených s pozitivní anamnézou začnou projevo-
vat příznaky šoku, je pravděpodobnost vnitřního krvácení velká.
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Při poskytování první pomoci postupujeme takto:

•  Co nejdříve zajistěte lékařskou pomoc - odsun.

•  Proveďte protišoková opatření.

Krvácení z nosu
Při poskytování první pomoci postupujte takto:

•   Umístěte postiženého do polohy vsedě s podepřenou 

a lehce předkloněnou hlavou. Na zátylek postiženého 

můžete přiložit studený obklad.

•   Stiskněte pevně jeho nosní dírky palcem a ukazováčkem 

a tiskněte je asi 4 - 5 minut.

•   Zajistěte převoz postiženého (nebo ho převezte) do zdravot-

nického zařízení, pokud krvácení trvá déle než 10 minut.

Vykašlávání krve
Příčinou bývá poranění hrudníku a plic nebo zánětlivá či nádo-

rová plicní onemocnění.

Při poskytování první pomoci postupujeme takto:

•   Umístěte postiženého do polohy vpolosedě s podloženými 

zády. Na hrudník mu můžete přikládat studené obklady. Zakaž-
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te mu tělesný pohyb a mluvení. Při chrlení krve postiženého 
uložte tak, aby krev měla volný odtok z dýchacích cest - na 
boku s dostatečně podloženým hrudníkem.

•   Zajistěte převoz postiženého (nebo ho převezte) do zdra-
votnického zařízení.

Ošetření popálenin, opařenin, poleptání, 
omrzlin

Popáleniny, opařeniny
Popálení je poranění vyvolané přímým působením vysoké tep-

loty na tělesný povrch.

Je-li postiženo více než 15% povrchu těla, bez ohledu na stu-
peň popálení, je postižený vždy ohrožen šokem ze ztráty plazmy.

Stupně popálení:

•   Popáleniny I.stupně postihují vrchní vrstvy kůže. Projevují 
se zarudnutím (připomínají kůži po prvním opalování) a pal-
čivou bolestivostí (zejména těsně po popálení). Popáleniny 
prvního stupně se obvykle zhojí do týdne.

•   Popáleniny II. stupně pronikají hlouběji s tvorbou puchý-
řů. Někdy se puchýře tvoří až za několik hodin po popálení, 

POSTUP PŘI PRUDKÉM ZEVNÍM KRVÁCENÍ
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V těchto případech je kůže nejprve rudá a zvlhlá. Pro dru-
hý stupeň je zvláště charakteristická prudká palčivá bolest, 
vznikající drážděním nervových zakončení v podkoží. Popá-
leniny druhého stupně ohrožují ztrátou plazmy a infekcí. 
Nedojde-li ke komplikacím, zhojí se obvykle do dvou až 
třech týdnů.

•   Popáleniny III.stupně - kůže a podkoží jsou zcela zniče-
ny a mohou být poškozeny i hlubší struktury - např. svaly 
a kosti. Kůže může být zčernalá a tuhá nebo suchá, drolící 
se bledá až sinalá. Popáleniny III. stupně obvykle nebolí, 
protože nervová zakončení byla zničena. Tento stupeň je 
vždy spojen s velkou ztrátou plazmy a vznik šoku proto 
předpokládáme, je-li postiženo již 10 % povrchu těla. Rov-
něž riziko infekce je velké.

První pomoc při popáleninách 
a opařeninách

•   Poskytněte technickou první pomoc - uhaste hořící oděv 
vodou, pokrývkou, kabátem apod.. Nepoužívejte látky 
z umělých hmot, které se taví a způsobují další popáleniny. 
Odstraňte zápalné hořlavé látky z okolí.

•   Z popálené plochy nestrhávejte přichycený oděv a neod-
straňujte přiškvařené pevné látky např. asfalt. Sejměte však 
těsné předměty- hodinky prstýnek, náramek apod.,dříve 
než mohou zaškrtit otékající popálenou část těla.

•   Jinak se popálené plochy nedotýkejte, nepřetahujte přes 
ní špinavou látku, nezasypávejte ji a nevtírejte do ní olej ani 
masti.

•   Co nejdříve ponořte popálenou plochu do studené čisté 
vody, tj. pitné vody. Pokud je to možné, přidržujte popá-
lenou plochu pod vodovodním kohoutkem nebo sprchou. 
Ochlazujte, pokud se nezmírní bolest.

•   Není-li možné popálenou plochu ponořit, přiložte na ni nebo 
ji obalte vlhkým čistým kusem tkaniny, kterou jste namočili 
do studené vody. Můžete na ní také přiložit plastikový sáček 
nebo sáčky naplněné ledovou tříští. Vlhké studené obklady 
jsou zvláště vhodné u popálenin obličeje.

•   Neochlazujte příliš rozsáhlé popáleniny, popáleniny 
se strženými puchýři a popáleniny třetího stupně. Tyto 
popáleniny pouze přikryjte nebo je zabalte do čistého 
kusu tkaniny.

PAMATUJTE!!!
Chlazení popálené plochy podstatně mírní bolest a snižuje 

průnik tepla působícího odumření tkáně.

•   Po chlazení kryjte popálenou plochu sterilním obvazem (je-
li po ruce) nebo čistým, nejlépe přežehleným kapesníkem, 
ručníkem, prostěradlem apod.. Přes toto krytí, zvláště trvá-li 
bolest, můžete přiložit igelitový sáček nebo sáčky naplněné 
studenou vodou, ledovou tříští.

PAMATUJTE!!!
Zejména popáleniny druhého a třetího stupně se snadno 

infikují.

•   Proveďte i další protišoková opatření - zajistěte postižené-
mu klidné prostředí, přikryjte ho zlehka tak, aby udržel svoje 
tělesné teplo, uklidněte ho.

•   Pokud má postižený žízeň, dejte mu napít podle chuti. 
Máte-li kuchyňskou sůl, přidejte do 1 litru vody zarovnanou 
čajovou lžičku soli. Vodu nesmíte podat popáleným, kteří 
nejsou při plném vědomí nebo zvrací.

PAMATUJTE!!!

V prvních 4 - 8 hodinách je popálený člověk ohrožen přede-
vším šokem z velké ztráty krevní plazmy. Zajistěte zdravotnické 
ošetření všem postiženým, u nichž je popálená plocha větší než 
dlaň ruky.

Poleptání
Poleptání je poranění, které vzniká působením kyselin nebo 

louhů na kůži a sliznici.

Závažnost poranění je závislá na stupni koncentrace a na mís-
tě, jež bylo postiženo. Zvláště nebezpečné je poleptání trávícího 
systému a poleptání oka.

Poleptání kůže
Účinkem kyseliny vznikají na kůži suché, ohraničené příškvarky 

žlutohnědé až černé barvy.

Louhy vytvářejí šedavé, mazlavé příškvarky bez přesného 
ohraničení.

První pomoc při poleptání kůže:

•   Co nejdříve, vydatně a nejméně 5 minut oplachujte polepta-
né místo vodou. Nejlépe proudem čisté vody. Neutralizační 
roztoky nebudete mít většinou po ruce a velké množství 
vody, zvláště proudící, je i tak účinnější.

•   Poté opatrně odstraňte kontaminovaný oděv. Pozor! Nepotřís-
něte sami sebe! Obnaženou kůži můžeme oplachovat dalších 
10 až 15 minut. Nyní, je-li po ruce, můžete použít slabý roz-
tok jedlé sody, mýdlovou vodu, alkalickou minerálku (u kyselin) 
nebo slabý roztok octa či kyseliny citrónové (u louhů).

•   Po oplachování postižené místo čistě překryjte a dále 
postupujte jako u popálenin.

Poleptání oka
Vnikne-li do oka koncentrovaný kyselý nebo alkalický roztok, 

může vážnému poškození zabránit jen okamžitý výplach oka. 
Používejte k němu čistou vodu. Neutralizační roztoky doporučené 
u poleptání kůže do oka nepatří.

Omrzliny

Poškození chladem je postupné snížení normální fyziolo-
gické teploty lidského organismu až ke ztrátě vědomí, ke zpo-
malení až zástavě životně důležitých funkcí, jež vede ke smrti 
organismu.

Vliv chladu na organismus se projevuje účinky:

•  celkovými

•  místními
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Celkové účinky: 

Vlivem uvedených zevních a vnitřních faktorů nastane vážné 
podchlazení organismu s pomalým dýcháním, se špatně hmat-
ným tepem, se studenou, bledou, nezpocenou až voskově zbar-
venou kůží, s nastupujícím bezvědomím.

První pomoc: 

Postiženého ihned přeneste do slabě vytopené místnos-
ti, nebo alespoň do závětří, svlékněte mu vlhký promrzlý 
oděv, zabalte do mírně teplých přikrývek a pozvolna otepluj-
te místnost (popřípadě venku započněte s pozvolnou masáží 
a pohybem údů).Při bezvědomí, při nedostatečném dýchá-
ní zahajte resuscitaci. Je-li postižený při vědomí, zahřívejte 
ho, podejte teplé nebo alespoň vlažné tekutiny – čaj s citrónem.

Místní účinky:

Projevují se omrzlinami – to jsou ohraničené, působením 
chladu vzniklé odúmrtí tkáně, nejčastěji na konečných částech 
těla – nos, brada, prsty na ruce a na noze – projevující se vos-
kově žlutou barvou. Podle hloubky postižení je rozdělujeme do 
tří stupňů:

I.stupeň –  kůže nabývá fialového mramorového zbarvení, nejpr-
ve s pocitem zábnutí a svírání, které postupně ustá-
vá, při oteplování je cítit jakoby píchání jehličkami;

II.stupeň –  povrch kůže nabývá typicky voskově bělavé, žlu-
tavé barvy, tvoří se puchýře, které mohou splývat, 
zvláště při zahřívání. Krevní oběh v postiženém 
místě zcela ustal.

III.stupeň –  ložiska ještě více zvoskovatí, ztvrdnou, jsou boles-
tivá, vzniká nenávratné odumíraní tkáně.

První pomoc:

Při prvním stupni stačí zabalit do teplé přikrývky, vlny, postižené 
místo lehce třít čistou látkou, popřípadě ponořit do vlažné vody, 
lehce masírovat a pohybovat. Celkově podejte horký čaj.

Při II. A III.stupni (po šetrném zutí obuvi nebo stažení rukavic) hlav-
ně chraňte postižené místo před poraněním, které by bylo branou 
vstupu infekce. Přikryjte je sterilním mulem, rouškou, čistým kapes-
níkem apod. Zacházejte s ním jako s popáleninou. Místi lehce mněte 
a pohybujte končetinami. Postiženého uložte v teplé místnosti, je-li 
zachováno vědomí, podejte mu teplé tekutiny – čaj, kávu.

Ošetření po tepelném úpalu

Přehřátím organismu neboli úpalem rozumíme stav, kdy selhá-
vá jeho termoregulační mechanismus a nadměrné teplo, vzniklé 
v organismu, není odčerpáno. Příčiny mohou být:

•   vnitřní – nedostatečná funkce štítné žlázy, nedostatek 
tekutin a solí k tvorbě potu a odpařování, nebo

•   zevních – prostředí přesycené nadměrnou, až 100% vlh-
kostí, teplota přes 350C spojená s vlhkostí, těsné pracovní 
prostory, prostředí přehřáté vodními parami.

Příznaky:

Člověk se potí, ale pot vzhledem k nasycení prostředí vlhkem 
a horkem teplo neodvádí. Objevují se příznaky celkové malát-
nosti, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, křeče v lýtkách. Teplota 

stoupá, později dochází ke křečím, ke ztrátě vědomí, tep je vel-
mi rychlý, zcela povrchní, zsinalá bledost obličeje. Případná smrt 
nastává za příznaků centrálního oběhového a dechového selhání.

První pomoc:

Zasaženého vyneste do stínu a chladnějšího prostředí s leh-
kým průvanem. Postiženému uvolněte oděv, hlavu obložte stude-
nými obklady nebo ledem. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít 
v menším množství slané studené nápoje, popřípadě s citrónem. 
Při bezvědomí zajistěte dýchací cesty stabilizovanou polohou, 
tělo šetrně omývejte nepříliš studenou vodou. Objeví-li se zcela 
povrchní dýchání a profialovělí rtů a obličeje, podpořte dýchání 
několika v dechy z úst do úst. Nastane-li zástava dýchání srdeční 
činnosti, provádějte oživování.

Ošetření ran, znehybnění při poranění kostí
a kloubů

Obecné zásady ošetření ran
Ošetřením ran se snažíme omezit nepříznivé následky, k nimž 

může dojít tj. zastavit krvácení, zabránit infekci a porušení funkce 
a zmírnit bolest.

První pomoc u malých ran:

•   Drobné řezné a bodné ranky a drobné odřeniny dezinfikuje-
me sprejem Septonex a kryjeme polštářkovým rychloobva-
zem Spofaplast. Drobné rány a odřeniny na obličeji pouze 
dezinfikujeme. (Pozor! Septonex se nesmí stříkat do očí 
a na sliznice a do dýchacích cest.).

•   Drobné zhmožděné rány, např. přiskřípnutí prstu nebo rána 
do holenní kosti, jsou značně bolestivé. Přiložte na ně co 
nejdříve studený obklad s tlakovým obvazem, aby nevznikl 
velký krevní výron.

•   Tato ošetření jsou ve většině případů definitivní.

První pomoc u ostatních ran:

•   Ošetřujte rány v poloze, která je pro postiženého nejvýhod-
nější. Vždy však vsedě nebo vleže.

•   Nedotýkejte se rány, nevyplachujte jí vodou, lihem či dezinfekč-
ními látkami. Nenanášejte na ni masti, nezasypávejte pudrem. 
Otřete pouze nečisté okraje rány dezinfekčním prostředkem.

•   Neodstraňujte cizí tělesa, pevně tkvící v ráně. Při jejich násil-
ném odstraňování hrozí krvácení.

Zlomeniny
U zavřených zlomenin není porušena kůže nad místem zlomu. 

U otevřených zlomenin je kůže nad místem zlomu porušena buď 
vlivem zevního násilí, nebo zevnitř, pohybem ostrých kostních úlom-
ků. Riziko infekce rány i kosti je za těchto okolností mnohem větší.

Hlavní příznaky zlomeniny:

•   Silná bolestivost, která se zvětšuje i mírným pohybem.

•  Poruchy hybnosti poraněné části.

•  Změna tvaru (zkrácení, ohnutí, pokřivení).

•  Otok a krevní výron nad zlomeným místem.

•   U otevřených zlomenin je porušena kůže. Rána krvácí 
a mohou z ní vyčnívat úlomky kostí.
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Hlavním ošetřením v rámci první pomoci je znehybnění zlome-
niny. Znehybnění zabrání dalšímu poškození, tiší bolest a působí 
protišokově.

Obr.č.14a: Ošetření při zlomenině pažní kosti – pomocí šátků

Obr.č.14b: Ošetření při zlomenině pažní kosti – dlahou

Obr.č.15: Ošetření při zlomenině stehenní kosti

První pomoc poskytujeme pokud možno na místě, kde došlok 
poranění.

Zavřené zlomeniny znehybňujte přes oděv. Místo u otevřené 
zlomeniny musíte široce obnažit - nejlépe rozříznutím nebo roz-
tržením oděvu - a ošetřit ránu. Teprve po přiložení obvazu zne-
hybníte zlomeninu.

Vymknutí a podvrtnutí
K hlavním příznakům patří:

•   Prudká bolest i při pokusu o nepatrný pohyb postiženou 
končetinou.

•   Deformace kloubu otokem a krevním výronem. Může nastat 
zdánlivé zkrácení či prodloužení končetiny nebo vymknutá 
část ustrne ve vychýlené poloze.

•   Při otevřeném vymknutí je porušena kůže a kloubní dutina 
je otevřena navenek. Otevřené vymknutí provází zevní krvá-
cení různého rozsahu.

•   Vymknutí větších kloubů a otevřená vymknutí bývají prová-
zena příznaky šoku.

První pomoc při vymknutí:

•   Umístěte postiženého do polohy vsedě při vymknutí na hor-
ní končetině nebo do polohy vleže naznak při vymknutí na 
dolní končetině a při známkách šoku.

•   Postiženou končetinu znehybněte i přes oděv a v poloze 
vzniklé vymknutím. Nesnažte se o napravení nebo o změnu 
polohy vymknuté části.

•   Vymknutí na horní končetině znehybněte závěsem. U dolní 
končetiny svažte obě nohy k sobě tak, že zdravá končetina 
tvoří dlahu pro poraněnou.

•   Pokud je to možné použijte ke znehybnění dlah.

•   U otevřených vymknutí postupujte stejně jako u otevřených 
zlomenin.

•   Protišoková opatření a způsob odsunu zvolte podle lokali-
zace vymknutí a celkového stavu postiženého.

Podvrtnutí

Postižený kloub je bolestivý při pohybu a na pohmat. Kloub bývá 
deformován otokem a v podkoží může být patrný krevní výron.

První pomoc při podvrtnutí:

•  Ponechte kloub v úlevové poloze.

•  Přiložte na kloub pevný studený obklad.

•   Při značném otoku a bolesti kloub znehybněte stejně jako 
při vymknutí a zajistěte odsun.

Poranění hlavy a mozku

Každá zlomenina lebeční kosti je provázena i poraněním mozku.

Při poskytování první pomoci u postiženého v bezvědo-
mí postupujte takto:

•   Zajistěte především průchodnost dýchacích cest a dosta-
tečné dýchání

•  Ošetřete případná zevní poranění.

•  Přiložte sterilní obvaz.

•   Uložte postiženého po ošetření do stabilizované polohy na 
boku.

•  Zajistěte co nejrychleji odbornou lékařskou pomoc.

PAMATUJTE!!!
Po nárazu do hlavy, i když je postižený při vědomí, nelze vylou-

čit postupnou ztrátu vědomí (např. následkem krvácení do mozku 
mezi mozkové pleny).

Poranění páteře a míchy

U postižených v bezvědomí po úrazu hlavy musíme počítat 
i s poraněním krční páteře. Výkony směřující k zajištění průchod-
nosti dýchacích cest však musíme vykonat.

Při poskytování první pomoci postupujte takto:

•   Poučte postiženého, že musí ležet ve vodorovné poloze, 
nesmí otáčet hlavu a obracet se na bok.

•  Ošetřete jeho případná další poranění.

•   Přikryjte postiženého a vyčkejte příjezdu zdrav. pomoci.

•   Pokud musíte postiženého přenést, pak ho bezpečně 
můžete přenést v trojici na menší vzdálenost. Delší vzdále-
nost vyžaduje vyztužená nosítka a 4 zachránce.

•   Při podezření na poranění krční páteře znehybněte hlavu 
postiženého před přesunem.
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Pronikající poranění hrudníku
Při poskytování první pomoci postupujte takto:

•   Umístěte postiženého do polohy se zvýšenou horní 
polovinou těla.

•  Překryjte co nejrychleji ránu na hrudníku.

•  Podle možností přiložte na ránu poloprodyšný obvaz.

•   Pokud postižený dýchá nedostatečně, je na prvním místě 
umělé dýchání z plic do plic.

•  Co nejrychleji zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

Poranění břicha a nitrobrišních orgánů
Při poskytování první pomoci postupujte takto:

•   Uložte postiženého do polohy naznak s lehce podloženou hlavou 
a s dolními končetinami pokrčenými a podloženými v podkolení.

•   Kryjte pokud možno sterilně ránu. Došlo-li k výhřezu nitrob-
rišních orgánů, nedotýkejte se jich.

•   Zakažte jakýkoliv příjem potravy nebo tekutin.

•  Zajistěte co nejdříve lékařskou pomoc.

Obvazové krytí a obvazy, základní pravidla 
pro přikládání obvazů

Obvazová technika

Správné přiloženi obvazu je v mnoha případech poskyto-

vání první pomoci její nedílnou součástí a stává se, že obvaz 

(např. tlakový při krvácení) je základním úkonem první pomo-

ci. Na jeho správném přiložení a funkci pak záleží záchra-

na života. Proto praktická znalost základních druhů obvazů 

a způsobů jejich přikládání je jednou ze základních povinnos-

tí, kterou musí nejen zdravotník, ale každý občan ovládat.

Způsob přikládání obvazů při první pomoci má některé 
zvláštnosti, které tuto činnost odlišují od přikládání obvazů 
zdravotníky ve zdravotnických zařízeních. Tyto zvláštnosti jsou 
dány podmínkami, za kterých je obvaz při první pomoci přiklá-
dán. Přikládání obvazu se řídí těmito hlavními zásadami:

•   Základním požadavkem na přiložení obvazu je splně-
ní funkce, pro kterou jej přikládáme (zda má krýt ránu 
nebo stavět krvácení, či znehybnit končetinu);

•   Obvaz musíte přiložit rychle, neztrácet čas jeho přiklá-
dáním na úkor zhoršení celkového stavu postiženého;

•   Musíte dokázat podle potřeby obvaz vhodně improvizovat 
a volit takový jeho druh, který je v dané situaci nejsnáze 
dosažitelný a správným přiložením zabezpečí poraněného 
do doby, než mu bude poskytnuta zdravotnická pomoc.

Podle funkce, kterou má obvaz při první pomoci plnit,
a podle účelu, kterého se má jeho přiložením dosáhnout, 
dělíme obvazy, které:

•  zastaví krvácení (obvaz tlakový — kompresívní);

•  zakrývají ránu a chrání ji proti infekci (krycí);

•  ránu vzduchotěsně uzavírají (neprodyšné);

•  znehybní poraněnou končetinu (znehybňující).

Někdy obvazy kombinujeme: jeden obvaz plní několik funkcí 
současně (např. obvaz přiložený na silně krvácející ránu ji jednak 
kryje, a jednak svým tlakem zastavuje krvácení).

Podle druhu materiálu a tvaru rozlišujeme obvazy na:

•  šátkové (třícípý šátek a jeho improvizace);

•  obinadlové (včetně elastických obinadel);

•   náplasťové (určené k rychlému krytí, k neprodyšnému uza-
vření, ale i k znehybnění);

•   navlékací rychloobvazy (svým rourovitým tvarem, elasticitou 
a snadností manipulace plní funkci obvazu krycího) - typ „Pruban“.

Při přikládáni obvazu dodržujte vždy tento základní postup:

•   Před přikládáním a při přikládáni obvazu manipulujte pora-
něnými co nejméně;

•   Na ránu přikládejte vždy sterilní kryti tak, aby rouška, mul, 
pohotovostní obvaz ve sterilním baleni, který přijde přímo 
na ránu, nedostal se předtím do styku s okolím (s prsty 
zachránce, s okolními předměty apod.);

•   Před přiložením obvazu, hlavně na končetinách, nesvlékejte 
postiženého, oděv, jen sesuňte, popřípadě rozstřihněte nad 
místem poranění (toto místo poznáte podle event. prosako-
váni krve) a obvaz pak omotejte přes oděv;

•   Postižený při přikládání obvazu nejčastěji sedí nebo leží, nepři-
kládejte obvaz stojícímu postiženému (jen výjimečné — lehčí 
postižení v nepříznivých přírodních podmínkách apod.);

•   Postiženému přikládejte obvaz tak, abyste zraněného moh-
li stále sledovat, tzn. stojíte před ním, popřípadě z boku 
a udržujete s ním slovní kontakt;

•   Při přikládání obvaz pevně přidržujte, aby neklouzal a nese-
souval se. Pracujte rychle, ale s klidem a s rozvahou, při 
eventuálním prosakování krve přes přikládané obtáčky obva-
zu přiložte na toto místo další sterilní krytí (roušku) nebo ale-
spoň obvaz několikrát přeložte, a tak vytvořte tlakový polštá-
řek nad ranou. Pak pokračujte v dalších obtáčkách. Obvaz 
pevně ukončete (uzlem, náplastí, zavíracím špendlíkem);

•   Přikládejte obvaz, kterým znehybňujete končetinu (popř. 
v kombinaci s dlahami), dbejte především na dobré upev-
nění obvazu nebo dlah na okrajích, aby se manipulací 
(nakládání, doprava apod.) neuvolnil;

•   Každý přiložený obvaz ještě jednou zkontrolujte (nejlépe 
po 5 až 10 minutách), zda neprosakuje krví, nesesouvá se 
apod., a podle potřeby jej doplňte. Jestliže obvaz končetinu 
zaškrcuje, uvolněte jej;

•   Přikládání obvazu a obvazovou techniku je nutno předem 
dokonale prakticky nacvičit. V případě potřeby není čas na 
uvažováni, jak se obvaz přikládá.

Obvazy šátkové

•   hotové třícípé šátky - plátěné nebo kalikové, standard-
ně zabalené, tvaru rovnoramenného trojúhelníku o délce 
základny 120 cm a ramen 90 cm;

•   improvizované - připravíte si je ze čtyřcípých šátků, kapesníků 
apod. složením, popřípadě úpravou z jiných tvarů přeložením;
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•   složením šátkových obvazů dostanete obvaz, který se 
nazývá kravatový - je to vlastně druh obvazu šátkového.

Přiložení šátkových obvazů zakončujete vždy uzlem mimo 
místo poranění. Těmto obvazům je třeba dát při poskytování první 
pomoci přednost, a to pro jejich jednoduchost, rychlou manipu-
laci s nimi a možnost rozsáhlého improvizovaného použití. Před 
přiložením šátkového obvazu ránu vždy sterilně kryjte.

a) Šátkový obvaz hlavy (obr.č.16) 

Přikládá se na nepříliš rozsáhlé, ne silně krvácející poranění na 
hlavě, kdy jde především o to, chránit poraněnou plochu před znečiš-
těním. Použijete jej také u popálenin ve vlasaté části hlavy. Postižený 
při obvazování sedí.

Obr.č.16: Šátkový obvaz hlavy + šátkový (kravatový) obvaz oka

b) Šátkový (kravatový) obvaz hlavy, oka, ucha (obr.č.17) 

Tímto obvazem obvážete jednotlivé rány na hlavě, rány na uchu, 
spánkové krajině, stejně jako na čele a krajině oka. Použijete jej také 
při krvácení ze zvukovodu. Nutno dbát na jeho dostatečné podložení 
sterilním krytím. Postižený při přikládání nejčastěji sedí. Šátkový (kra-
vatový) obvaz krku 

Obr.č.17: Šátkový (kravatový) obvaz ucha

c) Šátkový (kravatový) obvaz krku (obr.č.18)

Šátkem složeným v kravatu obvážete ránu na krku, popř. 
v zátylku; tento obvaz přikládáte volně a vážete po straně krku. 
Postižený nejčastěji při obvazování sedí.

Obr.č.18: Šátkový (kravatový) obvaz krku

d) Šátkový obvaz hrudníku a prsou (obr.č.19)

Tento obvaz použijete při plošných, ne příliš krvácejících pora-
něních této krajiny, také při hlubokých oděrkách a popáleninách. 
Přikládáte nejčastěji u sedícího postiženého.

Obr.č.19: Šátkový obvaz hrudníku a prsou

e) Šátkový závěs horní končetiny (obr.č.20)

Při znehybnění horní končetiny použijete jednoduchého závě-
su — na ruku a zápěstí, popř. širokého závěsu na předloktí 
a loket. S přiložením dalšího šátku přes hrudník a paži máte mož-
nost znehybnit horní končetinu i při poranění paže (např.u zlome-
niny). Zraněný při přikládání obvazu nejčastěji sedí.

Obr.č.20: Šátkový závěs horní končetiny – zápěstí a ruky, 

předloktí a lokte

f) Šátkový obvaz břicha, pánve a pohlavních orgánů 
(obr.č.21)

Tento obvaz použijte při poraněních uvedené krajiny, kterou 
předtím kryjete vrstvou mulu. Také při krvácení z konečníku nebo 
z pohlavních Ústí s podložením dostatečné vrstvy mulu. Při upev-
nění, Jak je patrno z obrázku, vypomůžete si popř. pruhem obi-
nadla vzadu. Přikládáte u ležícího nemocného.

Obr.č.21: Šátkový obvaz břicha, pánve a pohlavních orgánů
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g) Šátkové obvazy na horní končetině

Obvazují se jím krvavá poranění ruky, která dostatečně kryjete 
sterilní vrstvou mulu nebo rouškou. Použijete jej (ve formě šátko-
vého obvazu) i při popálení celé ruky, které (pokud možno) napřed 
ještě kryjete sterilní rouškou.

Kravatový obvaz zápěstí, předloktí, lokte a paže šátek ve tvaru 
různě široké kravaty (podle potřeby) přikládáte na poraněné mís-
to horní končetiny. Pokud možno kryjete poranění sterilní vrstvou
 a obvaz uzlíte zevně.

h) Šátkové obvazy na dolní končetině

Šátkovým-kravatovým obvazem nohy a h1ezna kryjete krva-
vá poranění v této oblasti po předchozím krytí sterilní vrstvou. 
Použijete jej také při pohmožděni a podvrtnutí nohy, včetně paty 
i hlezna. Šátkovým obvazem obvážete také popáleniny, poleptáni 
nebo omrzlinu nohy po předchozím sterilním kryti.

Šátkový-kravatový obvaz bérce a kolena. Tímto obvazem kry-
jete krvavá poranění v této oblasti, jakož i popáleniny, poleptání 
a omrzliny. Použijete jej také k provizornímu zklidnění kolena při 
zřetelně lehčím poranění kloubu.

Obvazy obinadlové
Jsou zhotoveny většinou z tkaného mulu, jejich okraje bývají 

řezané, popřípadě mají okraj pevný (výhodnější). Mohou být však 
také vyrobeny z jiného materiálu, podle účelu, jakému mají sloužit 
(např. obinadla elastická, škrobová, zinkoklihová).

V praxi se užívá většinou obinadel jednohlavých (viz obr. 
62) standardní šíře. Délka těchto obinadel bývá 3 - 10 m. Na 
jednotlivé oblasti těla se většinou používá této šíře:

•  na prsty a ruce 5 a 8 cm,

•  na hlavu a krk 10 cm,

•  na předloktí, loket, bérec, hlezno 10—15 cm,

•  na ramena a stehno až 15 cm, popř. 1 více;

•  na hrudník, břicho, kyčel až 20 cm.

Při přikládání obinadlových obvazů dodržujte tento 
postup a zásady:

•   Hlavu obinadla držte vždy ve své zručnější ruce (většinou 
pravé) a druhou rukou si přidržujte volný konec, aby obvaz 
neklouzal.

•   Obvaz začněte zpevňovací cirkulační obtáčkou . U končeti-
ny začínáte vždy od užší části.

•   Obvaz obtáčejte tak, aby se jednotlivé obtáčky střechovitě 
přes sebe postupně překrývaly (asi polovinou až dvěma tře-
tinami).

•   Nestačí-li vám jedno obinadlo, nastavíte obvaz dalším tak, 
že začátek druhého (volný konec) podsunete asi 15 až 20 
cm pod konec prvního, přidržíte a obtočíte přes něj cirku-
lační obláčku. Poté pokračujete v přikládání dalších oblá-
ček.

•   Obinadlo vždy pevně zakončete, nejlépe zalepením leuko-
plastí nebo koncem obinadla rozpůleným po délce (délku 
těchto rozpůlených konců volíte podle obvodu obvazové 
krajiny); konce svážete při rozdvojení uzlem, obtočíte kolem 

končetiny proti sobě a zauzlíte. Nikdy nepodkládejte konec 
obvazu pod předchozí obtáčku, uvolní se a vlaje. Jedním 
z druhů obinadlových obvazů jsou obvazy prakové, které 
vzniknou podélným rozstřižením (rozpůlením) obou konců 
širšího různě dlouhého (60—80 cm) obinadla. Přitom střed-
ní úsek - v délce 10—15 cm - se ponechá nerozstřižen 
a přikládá se na poraněné, sterilně kryté místo (nejčastěji 
brada, nos) a volné čtyři konce se rozbíhavě obtočí a po 
dvou vzájemně zaváží.

Obinadlové obvazy jsou složitější než např. šátkové a jejich 
zhotovení je náročnější. Některé mají své klasické postupy 
a názvy. V rámci první pomoci však postačí znát základní obtáčky, 
kterými zhotovíme obvaz poraněné krajiny tak, aby splnil doko-
nale funkci po dobu, než se postiženému dostane odborného 
ošetření. Znovu připomínáme, že je nutno si obvazovou techniku 
zavčas prakticky osvojit, při poskytování první pomoci nezbývá 
čas na rozmýšlení a uvažování, jak se která obtáčka dělá.

a) Obinadlový obvaz hlavy

Zhotovíte jej několika způsoby, podle účelu, jaký má plnit, 
popřípadě použijete kombinaci. Jednotlivé rány obvážete jedno-
duchým obvazem hlavy, avšak pevným, na rozsáhlejší poranění 
(např. skalpaci, popálení, poleptání apod.) užijete obvazu, který 
kryje celou plochu a pevně drží. Obvaz zhotovujete podle ozna-
čení obtáček na obrazech, základní obtáčku začínáte vždy tak, 
aby začátek obvazu byl mimo poraněné místo.

b) Obinadlový obvaz hrudník a břicha

Kryjete jím krvavá poranění hrudníku, která zřetelně nepronikají 
do pohrudniční dutiny. Můžete jej použít také v případě boles-
ti hrudníku po poranění, kdy je podezření na zlomeninu žeber. 
K tomuto účelu je vhodnější obinadlo elastické, avšak nepříliš 
utažené, aby se nezhoršilo zraněnému dýchání. Stejně tak jej 
nebudete přikládat tehdy, jestliže manipulace s obinadlem by 
zraněnému způsobila bolest a zhoršila jeho stav. Při přikládání 
obinadla postižený zpravidla sedí v předklonu s oporou horních 
končetin. Podobným způsobem jako obvaz hrudníku provedete 
cirkulární obvaz břicha (přikládaný však většinou vleže za pomoci 
druhé osoby, která pomůže zraněného nadzvednout).

Obr.č.22: Obinadlový obvaz hrudníku

c) Obinadlové obvazy horní končetiny přikládáme sedí-
címu nebo ležícímu zraněnému.
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Obinadlový obvaz ruky

Kryjete jí krvavá poranění na ruce, obtáčky podle potřeby při-
způsobíte poraněnému místu. Je vhodné jej přikládat v poněkud 
zvýšené poloze končetiny.

Obinadlový obvaz předloktí a lokte (obr.č.23)

Přikládáte jej sedícímu nebo ležícímu tak, že postupujete 
obtáčkami od periférie končetiny směrem k rameni. I v tomto pří-
padě zvýšíte při obvazování polohu poraněné končetiny.

Obr.č.23: Obinadlový obvaz lokte

Obinadlový obvaz paže a ramene

Přikládáte jej sedícímu nebo ležícímu při nadzvednutí (jeden 
pomocník) ramena a paže. Postupujete podle označení obtáček 
centrálním směrem.

d) Obinadlový obvaz dolní končetiny přikládáte ležícímu, 
ve výjimečných případech sedícímu poraněnému.

Obinadlový obvaz nohy a hlezna

Přiložíte ležícímu při poranění v oblasti prstu a hlezenního klou-
bu. Osmičkový obvaz kotníku přiložíte také jako improvizované 
znehybnění hlezenního kloubu.

Obinadlový obvaz bérce, stehna a kyčle

U bérce začínáte nad hlezenním kloubem a postupujete ke 
kolenům. Při obvazu kolena postupujete buď Od středu kloubu, 
stříškovitě střídavě na obě strany Od kloubu, nebo opačným 
postupem.

Při obvazu stehna v dolní polovině postupujete Od kolena 
směrem nahoru s klasovitým překládáním obtáček na přední stra-
ně stehna. Při poranění v horní části stehna nebo v oblasti kyčle 
obvazujte za pomoci nejlépe dvou pomocníků, kteří nadzvedávají 
zraněného po obou stranách. Obvaz kyčle neprovádíte při pode-
zření na zlomení kostí pánve a stehna (manipulace s raněným by 
zhoršila jeho stav).

Náplasťové obvazy

Tento druh obvazů slouží ke krytí oděrek a povrchních ran, 
které příliš nekrvácejí. Jejich hlavním úkolem při první pomoci je 
zabránit znečištění poraněného místa. Pruhy náplasti přilepujete 
na sterilní roušku, kryjící poranění. Při přelepování roušky volíte 
raději delší a užší pruhy, které lepíte na suchou pokožku. Leuko-
plast také můžeme užít při uzavření otevřeného pneumotoraxu.

Navlékací rychloobvazy

Je to nový druh a typ obvazu, Jehož výhodou je rychlá a snad-
ná manipulace, dobrá a bezpečná fixace I v místech ohybu na 

končetinách, což právě vhodně uplatníte při krytí ran při první 
pomoci. Nemají však tlakový účinek, proto je nemůžete použít 
tam, kde rána silněji krvácí, sterilním krytím prosakuje a musí se 
provést její stlačení. 

a) Navlékací obvaz ruky 

Na ránu přiložte sterilní krytí, které jednou rukou přidržíte (nebo 
si ho přidrží zraněný druhou rukou sám) ‚ a punčochovitým způ-
sobem navléknete obvaz; ten na konci prstu zatočíte a jeho konec 
zalepíte leukoplastí nebo sepnete zavíracím špendlíkem apod. 
Otvor pro palec rozstříhněte. Také můžete jeden konec navlé-
kacího obvazu uzavřít uzlem, takto vytvořenou punčošku obrátit 
a navléknout na ruku.

b) Navlékací obvaz lokte

Po překrytí poraněného místa na lokli sterilním krytím navlékně-
te obvaz zvolené délky přes tento kryt. Důležité je volit dostateč-
nou délku návleku vzhledem k tornu, že roztažením na končetině 
se jeho délka zkrátí a pak by návlek málo přesahoval krytí (musí 
přesahovat v místech ohybu krytí na každé straně 8 - 10 cm).

c) Navlékací obvaz kolena 

Přikryjte poranění, rány, hlubokou oděrku, popáleninu apod. ste-
rilním krytím a přes ně navlékněte dostatečně dlouhý návlek obva-
zu. I zde je nutno volit větší délku vzhledem k objemu končetiny.

Šátků i obinadel používáme rovněž ke zhotovování fixačních 
obvazů u znehybnění končetin. Rovněž tak je možno je použít 
k improvizaci zaškrcovadla.

Obvazový pohotovostní balíček 
Je to standardní druh obvazu, který je určen ke krytí krvavých 

poranění a ran. Je v pohotovostním balení a používá se ho také 
jako obvazu tlakového ke stavění krvácení.

Obvaz je zabalen v neprodyšném obalu (plátěném) a v impreg-
novaném papíru, z něhož vyčnívá tenký motouz. Zatáhnutím za 
motouz roztrhnete obal ve dvě části a objeví se obvaz, označený 
na dvou stranách křížem. V místě těchto křížů uchopíte obvaz 
prsty a palcem jedné ruky a druhou rukou uchopíte volný konec 
obvazu, čímž se celý rozloží a je připraven k přiložení.

PAMATUJTE!!!
Neznalosti v obvazové technice a špatné přiložení obvazů 

mohou mít nepříznivý vliv na stav postiženého i v pozdějším prů-
běhu. V některých případech (špatný tlakový obvaz, špatně při-
ložené zaškrcovadlo) mohou způsobit i smrt vykrvácením.

Organizace první pomoci při hromadných neštěstích – mimo-
řádných událostech

První pomoc na místě hromadného neštěstí nebo katastrofy je 
souborem zdravotnických a technických opatření, jež při náhlém 
ohrožení nebo postižení zdraví účinně omezují rozsah a důsledky 
dějů působících na člověka nebo skupinu lidí. Zpravidla se první 
pomoc poskytuje bez specializovaných prostředků a její součástí 
je i přivolání odborné pomoci (technické a zdravotnické) a péče 
o postiženého do jeho předání složkám integrovaného záchran-
ného systému (IZS).

Při mimořádných událostech (MU) se uplatňuje staré rozděle-
ní první pomoci na svépomoc, vzájemnou pomoc, laickou první 
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pomoc, předlékařskou první pomoc a lékařskou první pomoc. 
Jedná se vždy o neodkladné výkony poskytnuté ihned po MU do 
doby příjezdu prvních výjezdových skupin IZS.

 Poskytování první technické pomoci je téměř vždy znesnad-
ňováno prováděním vyprošťovacích prací v zamořených prosto-
rech, při radioaktivní kontaminaci, v troskách staveb, při závalech, 
zátopách atd. Toto vše prodlouží časový interval k poskytnutí prv-
ní pomoci laické i zdravotnické, což jednoznačně zhorší prognózu 
onemocnění a zejména včasnost odborného ošetření.

Rozdělení první pomoci při hromadných neštěstích – MU:

•   základní první pomoc technická, tj. vyproštění, vyvedení do 
nezamořených míst, odnesení na improvizované obvaziště 
prostoru MU;

•   základní první pomoc zdravotnická, tj. polohování, uvolnění 
dýchacích cest, umělé dýchání z plic do plic, zevní srdeční 
masáž, zástava krvácení, znehybnění, protišoková opatření;

•   přivolání odborné pomoci zdravotnické (ZZS) a odborné 
technické pomoci (hasiči);

•   zajištění místa MU (policie).

Třídění raněných při MU
Při hromadném výskytu raněných (větší počet než 200) 

v krátké časové jednotce by bylo optimální zahájit léčbu všech 
postižených ihned. Výkonnost zdravotnické služby je ale limito-
vána počtem záchranářů, vybavení zdravotnickými pomůckami, 
léky a zdravotnickou technikou. Proto je důležitým prvkem posky-
tování první pomoci při MU proces třídění, které rozdělí postižené 
podle druhu a tíže poranění a prognózy a skýtá předpoklad přežití 
nebo minimalizace následků při přiměřeně včasném poskytnutí 
odborné první pomoci, případně definitivní léčby. Postup třídě-
ní raněných vychází z bohatých zkušeností válečné medicíny 
a v současné době má následující podobu:

•   zemřelí a postižení, jejichž poranění je natolik rozsáhlé 
a nebo devastující, že může být hodnoceno jako neřešitelné;

•   neodkladná pomoc (ranění, kteří potřebují okamžitou chi-
rurgickou pomoc);

•   odložená pomoc (ranění, kterým je možno lékařskou pomoc 
odložit o jeden i více dní);

•   lehce ranění.

Smyslem třídění není „nikomu brát šanci na poskytnutí první 
pomoci, ale naopak ji dát těm, jejichž poranění či postižení zdraví 
skýtá předpoklad přežití nebo minimalizaci následků při přiměřeně 
včasném poskytnutí odborné první pomoci, případně definitivní 
léčby. Jedná se tedy o neodkladné poskytnutí život zachraňujících 
výkonů nebo rozhodnutí o urgentním transportu k naléhavému 
definitivnímu výkonu. Středně těžce nebo lehce ranění vyžadují 
tzv. odloženou pomoc, vzájemnou pomoc, svépomoc.

Identifi kační štítek a visačka
 Vzhledem k možnému velkému počtu zraněných a zasažených 

při hromadných neštěstích a katastrofách není v silách záchran-
ných skupin zdravotnických i nezdravotnických všechny pacienty 
identifikovat, vytřídit, ošetřit a transportovat. Proto již od 2.svě-
tové války se zaváděly různé štítky, karty nebo visačky, které se 

vyplňovaly velmi jednoduchým způsobem, zejména pokud šlo 
o způsob poskytnutí první pomoci a navržení rychlosti a druhu 
odsunu. Soupravy těchto štítků by měly být připraveny v každém 
záchranném vozidle, respektive u všech zdravotnických i nezdra-
votnických skupin. Velmi se osvědčilo barevné označení v anglič-
tině, které určuje priority ošetření následovně:

Priorita 1: 

•   R red (červená) také „top priority“ – kritický stav, který 
mohou postižení přežít jenom tehdy, dostanou-li jednodu-
chou neodkladnou první pomoc a provedení život zachra-
ňujících výkonů v nekratším možném čase, tedy ještě bez 
zdravotnických specialistů. Z mnoha stavů je třeba zmínit 
nejzávažnější: obstrukce dýchacích cest, prudké zevní 
krvácení, tenzí pneumotorax, popáleniny obličeje 
s možným inhalačním poraněním, zasažení toxický-
mi látkami, hypovolemický šok, rychle se prohlubující 
bezvědomí, všechna penetrující poranění;

•   B blue (modrá) – katastrofická kategorie, kdy postižení 
mají naději na přežití, je-li zajištěna urgentní pomoc během 
několika minut: kraniocerebrální poranění s bezvědo-
mím, zástava krevního oběhu v důsledku krevní ztrá-
ty, narůstající obstrukce dýchacích cest (cizí tělesa, 
zvratky), popáleninové poranění s rozsahem více než 
70 %, penetrující poranění hrudníku a břicha s pokle-
sem krevního tlaku.

Priorita 2

•   Y – yellow (žlutá) – označuje „2nd priority“ nebo také 
naléhavou pomoc (urgent). Přežití je velmi reálné, bude-li 
poskytnuta pomoc do 1 hodiny od vzniku poranění. Zahr-
nuje šokový stav reagující na léčbu, velké zevní krvá-
cení s přiloženým tlakovým obvazem, škrtidlem nebo 
hemostopem, otevřené zlomeniny dlouhých kostí 
a zlomeniny pánevních kostí bez šokového stavu, 
popáleniny s menším postižením než 70 %, záchvaty 
krátkodobého bezvědomí bez anizokorie, náhle vznik-
lou bolest, zmatenost, dezorientaci, psychomotorickou 
poruchu.

Priorita 3

•  G – green (zelená) – označuje lehká zranění – „walking 
wounded“ – doložitelnou pomoc (delayed). Zdravotní stav nevy-
žaduje resuscitaci nebo intenzivní péči, všechna poškození jsou 
odkladná, pacient může případně odejít sám na určené místo, 
kde je poskytována první pomoc;

•  D – dead (černá) – označuje mrtvé.

Štítek nebo náramek s číslem je přidělován každému paciento-
vi, který je identifikovatelný nebo neznámý. Napomáhá vlastnímu 
třídění a přesunu na příslušné obvaziště, mnohdy v improvizova-
ných podmínkách, kde by měla být postiženému přidělena visač-
ka, která umožňuje provádět záznamy o provedených výkonech, 
předběžné diagnóze, odsunu apod.

Časová škála při hromadných neštěstích a katastrofách – MU

 Čas a prostor jsou nejdůležitější činitelé při záchranných 
akcích. Proto se v lokálním i mezinárodním měřítku záchranné 
akce hodnotí v časovém určení.
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Fáze 0 -  záchrana, první pomoc a vzájemná pomoc poskyto-
vaná  - minuty – 1 hodina lidmi v zasažené oblasti

Fáze 2 -  činnost záchranných týmů v terénu, poskytování - od 
15 min do 12 hod neodkladné péče

Fáze 2 -  specializovaná lékařská pomoc v nemocničních cen-
trech - od 12 hod – několik dnů 

Fáze 3 -  definitivní ošetření, rehabilitace - týdny – měsíce

Postfáze -  dokončení záchranných prací, vyproštění mrt-
vol, protiepidemická opatření, sanitární činnost 
v zasažené oblasti

Sjednocení postupů i organizace likvidace následků hromadných 
katastrof či neštěstí - MU je základním opatřením, vedoucím ke zkva-
litnění léčebných metod. Dobrá organizace systému může vést ke 
zmírnění následků MU, záchraně životů, ale může platit i opačné pra-
vidlo: špatný systém – více zraněných, více mrtvých, větší následky.

Přenášení a odsun postižených
Součástí komplexní první pomoci při náhlé poruše zdraví je 

mimo poskytnutí neodkladných úkonů první pomoci také uložení do 
správné polohy a v nezbytných případech i improvizovaný odsun 
v této poloze k definitivnímu ošetření.Je velká chyba, jestliže doko-
nalé poskytnutí první pomoci na místě, kde vzniklo poranění (zvláš-
tě u více postižených), uskuteční se za cenu časového zdržení, 
čímž dojde k prodlení (např. u šokového stavu, vnitřního krvácení 
apod.) a poškození nebo smrti nemocného. Stejně tak je chybný 
postup, při němž v zajmu rychlého odsunu k definitivnímu ošetření 
není poskytnuta správná první pomoc (např. uložení do nesprávné 
polohy, nezabezpečení polohy u zlomenin páteře apod.) a nastane 
zadušení nebo poškození postiženého během transportu.

Základním požadavkem proto je:

•   Vždy před odsunem je nutno zjistit stav zraněného a pro-
vést orientační vyšetření především se zřetelem k poraně-
ní hlavy, břicha, páteře a hrudníku. Toto je pak podkladem 
k neodkladným zákrokům první pomoci, jakož I ke způsobu 
odsunu a odsunové poloze.

•   I během odsunu je nutno neustále sledovat celkový stav 
nemocného a podle dynamiky stavu a jeho vývoje doplňo-
vat první pomoc.

Před odsunem je nutno zvážit, kam postiženého odsunete 
k správnému definitivnímu ošetření. Musíte dbát, aby způsob odsunu, 
vzdálenost a doba k odsunu potřebná byly únosné stavu postižené-
ho. (Například zraněného se zlomeninou, vyžadující polohu vleže, 
neodsunout za cenu rychlosti odsunu v osobním automobilu apod.)

Vyproštění zraněného souvisí bezprostředně s technic-
kou první pomocí a úzce na ni navazuje. Podle druhu úrazu 
a postižení dbejte vždy na to, aby vyproštění bylo rychlé a dosta-
tečně šetrné.

Vyproštění z havarovaného vozidla: Zachránce uchopí zra-
něného zezadu za loketní a zápěstní část předloktí, položeného 
přes nadbřišek zraněného, a pozpátku ho vytáhne z vozidla. Pak 
ho uloží na přikrývku nebo nosítka a poskytne první pomoc.

I při ostatních druzích poranění je zásadou nejprve vypros-
tit a uvolnit horní část těla (hlava, hrudník - např. v lavině), aby 

bylo umožněno dýchání, event. masáž, a vytáhnout zraněného 
pozpátku ve směru osy těla za podpaží. Nikdy nevyprošťujte zra-
něného tak, že byste jím pohybovali do stran, popřípadě otáčeli 
jeho trupem. Při zlomeninách končetin, páteře nebo trupu by se 
tím jeho stav podstatně zhoršil.

Další zásadou je co nejmenší manipulace a překládání 
poraněného.

Musíte vystačit s dvojí polohou (někdy jde o jednu a tutéž);

•   s polohou, při níž poskytujeme první pomoc (např. autot-
ransfúzní);

•   s polohou, při níž odsunujeme odsunová, např. stabilizovaná.

Dále ve všech případech, kdy předpokládáte nutnost svědec-
tví o poloze zraněného (zvláště při dopravních a kriminálních úra-
zech), dobře si polohu zapamatujte nebo zajistěte její označení, 
alespoň orientační (nejlépe vyfotografováním, náčrtkem nebo ale-
spoň čarami na zemi, v písku apod.).

Základní polohy při poskytování první pomoci 
a při odsunu

a) Stabilizovaná poloha (obr.č.24)

Postižený leží na boku tak, že dolní končetina, spočívající 
na podložce (níže uložená), je ohnuta v kyčli a kolenním kloubu 
a podpírá ostatní část těla. Výše uložená dolní končetina je nataže-
na. Trup je mírně skloněn dopředu a horní končetina, spočívající 
blíže podložce, leží za zády postiženého, rovnoběžně s trupem. 
Druhá horní končetina, pokrčená v lokti, podpírá tvář a obličej 
postiženého a pomáhá udržovat záklon hlavy. Tak je zabráněno 
vdechnutí zvratků nebo krve do dýchacích cest a zabezpečen 
volný odtok tekutého obsahu z úst. Do této polohy uložte všech-
ny postižené v bezvědomí. 

Obr.č.24: Stabilizovaná poloha

b) Autotransfúzní poloha (obr.č.25)

Při větší krevní ztrátě nebo při podezření na ni uložíme 
postiženého - pokud je při vědomí - rovně na záda a dolní konče-
tiny podložíme od kolen níže tak, aby byly zvýšeny asi 30 cm nad 
podložku. Kolena zůstávají pokrčena.

Obr.č.25: Autotransfúzní poloha 
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c) Poloha vpolosedě, s pokrčenými dolními končetinami 
(Fowlerova poloha) (obr.č.26)

Zraněného do této polohy uložte při poranění v oblasti obličeje 
a krku, kde není větší krvácení, při poranění hrudníku s bolestivým 
dýcháním (přičemž se postižený opírá o natažené horní konče-
tiny), při poranění klíční kosti, ramen a paže. Fowlerova poloha 
(s nataženými končetinami) ulehčuje zraněnému a nemocnému 
dýchání i při ztíženém žilním návratu a otoku plic.

Obr.č.26: Poloha polosedě s pokrčenými dolními končetinami

d) Poloha vleže naznak (obr.č.27)

Do této polohy uložte každého zraněného s poškozením páteře. 
Podložte pod něho tvrdou podložku k zajištění rovné polohy a oblož-
te hlavu z obou stran, aby se nemohla posunem odklonit. Polohy lze 
užít i při poranění pánve a dolních končetin, stejně jako při poranění 
břicha, kdy zraněnému pokrčíte a mírně podložíte dolní končetiny.

Obr.č.27: Poloha vleže naznak s nataženými nebo pokrčený-

mi dolními končetinami

e) Poloha vleže na břiše (obr.č.28)

Čelo a horní oblast hrudníku v úrovni ramen musí být pod-
loženy. Polohy používejte při rozsáhlých krvácejících poraněních 
obličeje, oblasti úst a čelistí (vždy za dozoru a sledování během 
transportu) a u postiženého při vědomí. Pro ztížené sledováni 
postiženého se tato poloha užívá vzácně a vždy jen u postižené-
ho při plném vědomí. 

Obr.č.28: Poloha vleže na břiše

Technika přenášení
a) Více zachránci 

Vsedě - zraněný se posadí na zkřížené ruce zachránců, popří-
padě na tyč, desku apod. Přidržuje se horními končetinami obou 
nosičů přes jejich zátylek (,‚židlička“ – obr.č.29). V této poloze 
odsunujte a přenášejte zraněného s lehčím poraněním, který je 
při vědomí a není v šoku.

Obr.č.29: Přenášení postiženého vsedě dvěma zachránci 

– zkřížené ruce

Vleže - této techniky užijte tehdy, když jde o závažné poranění 
nebo postižení při šoku, při omezení hybnosti, při zlomeninách 
kostí trupu a dolních končetin, při ochrnutí, bolesti apod. Zra-
něného přenášejí nejméně tři zachránci rozmístění stejnoměrně 
podél jeho těla, kteří mají své horní končetiny podsunuty pod 
tělem zraněného viz.obr.č.30.

Obr.č.30: Přenášení postiženého třemi zachránci:

- technika přenášení

- nakládání postiženého na nosítka

b) jedním zachráncem

Podpírání - při lehčích poraněních, kdy zraněný je zachrán-
cem podpírán a s jeho pomocí je schopen sám jít (obr.č.31a).

Nesení přes záda (břímě) - Nouzové řešení, není-li 
poraněný schopen chůze a je v relativně dobrém stavu, tj. 
nemá poraněny kosti trupu a netrpí poruchami dýchání (obr.
č.31b).

Obr.č.31a + b: Přenášení postiženého jedním zachráncem 

– podpírání nebo nesení na zádech
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Odsunové prostředky
a) Nosítka:

•  standardní

•   improvizovaná (popřípadě se zpevněním při poranění páteře).

Nakládání na nosítka:

•   raněného rozkročmo zvednou tři zachránci a čtvrtý podsu-
ne nosítka v podélném směru (obr.č.32);

•   dva zachránci částečně ze strany nadzvednou raněného 
z polohy na zádech nebo na boku a třetí přiloží šikmo ze 
strany nosítka, přidrží Je, dva zachránci zraněného přidrží 
k nosítkám a společně s ním nosítka sklopí (obr.č.33).

Obr.č.32: Nakládání na nosítka rozkročmo 

Obr.č.33: Nakládání na nosítka sklopením s podsunutím

Při nakládání na nosítka, popřípadě na jiné odsunové prostřed-
ky, zraněného nikdy nebereme za ruce a za nohy.

Nesení nosítek - dva nebo čtyři nosiči nesou postiženého 
vždy hlavou napřed a výše (do schodů, do auta). Jeden z nosičů 
se vždy ujme řízení: vydá povel k současnému zdvižení nosítek 
a dbá na to, aby měli nosiči seřízený krok.

b) Záchranný vůz - typizovaný sanitní vůz s normalizovaným 
vybavením individuálně přizpůsobený a vylepšený i pro zásah 
v rámci rychlé zdravotnické pomoci.

c) Improvizovaný vůz  - osobní, event. dodávkový auto-
mobil. Lze jej použít v krajním případě Jen tehdy, kdy je časové 
nebezpečí z prodlení. Při poranění hrudníku, břicha a dolních kon-
četin Je nutné provést lůžkovou úpravu. (Nutno uvažovat jedině 
o čtyřdvéřovém automobilu, dostatečně prostorném, aby 
nenastalo poškozeni zraněného.) Nikdy takto neodsunujte zra-
něného s podezřením na poranění páteře! Vsedě odsunujeme
 v automobilu jen lehčí poranění na horní končetině a na obličeji 
při celkově dobrém stavu postiženého.

d) Jiné improvizované prostředky - nákladní automobil, 
valník traktoru, autobus apod. Odsunu v takovém prostředku 

použijte jen v případech nejvyšší nouze, popřípadě při hromad-
ných neštěstích, kdy by časovým prodlením jednoznačně nasta-
lo závažné poškození nebo smrt postižených (např. při prudkém 
krvácení, které je zastavitelné jen smáčknutím prstem nebo ruky 
— podklíčková, podpažní tepna, krkavice, břišní aorta apod.).

e) Prostředky improvizované podle podmínek (např. 
v horách saně, lyže, na vodě loďka apod.) - V těchto přípa-
dech vždy dostatečně takový prostředek vypodložíme a zpevní-
me, přičemž dbáme na dobré připevnění zraněného. Při transpor-
tu na saních nebo na lyžích jede jeden zachránce vpředu, druhý 
vzadu, podle možností třetí jako doprovod. Je nutná pomalá 
a opatrná jízda. V našich podmínkách je horská služba dobře ško-
lena a vybavena standardními záchrannými odsunovými saněmi.

PAMATUJTE!!! 
Odsun a transport raněného jsou součástí poskytování první 

pomoci, musí být prováděny tak, aby byly šetrné, rychlé, cílevě-
domé a aby během odsunu mohla být poskytována nebo dopl-
ňována první pomoc podle potřeby postiženého a podle rozvoje 
příznaků jeho chorobného stavu.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PŘI ZASAŽENÍ 
BOJOVÝMI OTRAVNÝMI LÁTKAMI (BOL), 
NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI 
(NCHL), RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI (RAL) 

A V PROSTORU KONTAMINOVANÉM 
BIOLOGICKÝMI AGENS A TOXINY (BAT)

Pro zásady první pomoci při zasažení osob BOL, NCHL, 
RaL a BAT je společné:

•   do zasaženého prostoru musí osoby poskytující první 
pomoc vstupovat zásadně v předepsaných prostředcích 
individuální ochrany (PIO); 

•   provedení třídění podle potřeby naléhavosti pomoci (komu 
poskytnout pomoc dříve), kdo si poskytne pomoc sám, 
koho musí ošetřovat dva zachránci, koho jeden;

•   pokud nemají zasažené osoby prostředky individuál-
ní ochrany v ochranné poloze – musí jím být nasazeny, 
případně kontrolují správné nasazení ochranné masky 
a použití ostatních PIO;

•   při kontaminaci zasaženého se před nasazením PIO prová-
dí částečná dekontaminace odkrytých částí těla;

•   život zachraňující zákroky je nutno provést předem (při 
dušení, tepenném krvácení), zpravidla jeden zachránce 
provádí tyto zákroky a druhý pečuje o ochranu před konta-
minujícím prostředím, podává antidota;

•   po co nejrychlejším vyvedení (vynesení) zasažených osob 
z kontaminovaného prostoru se opět provede částečná 
dekontaminace; 

Příznaky zasažení osob jsou patrné pouze při zasažení BOL 
a NCHL a proto jsou dále ve skriptech popsány a jsou uvedeny 
i zásady poskytování první pomoci. 

V případě zasažení RaL a BAT nastupují příznaky až po určité 
době (nemoc z ozáření, doba latence při zasažení BAT). Poskyt-
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nutí první pomoci v těchto případech je zúženo na případná trau-
matologická poranění, která mohou být se zasažením spojena 
(krvácení, zlomeniny, popáleniny atd.). 

První pomoc při zasažení chemickými látkami je nejdůležitější 
částí léčebného postupu.Může odvrátit závažná poškození zdraví 
i smrtelný průběh.Proto je při práci s chemickými látkami nezbyt-
né být na tuto možnost připraven.K nehodám zpravidla dochází 
za dramatických okolností,vždy nevhod a neočekávaně.

Oblast první pomoci při expozici chemickými látkami je pro-
blematická i proto,že se jedná o málo časté situace,nové údaje 
se získávají jen těžce.Kromě obecně platných faktorů(dávka,ko
ncentrace,pH látky,interval expozice do první pomoci) při nich 
hraje roli mnoho individuálních faktorů, jako je třeba hmotnost 
postiženého,jeho zdravotní stav, předcházející požití jídla, pH 
v žaludku apod.Jednotný soulad u řady léčebných postupů nee-
xistuje.Právě proto jsou informace o postupu při akutních intoxi-
kacích a zejména o počáteční fázi- první pomoci velmi potřebné.

Mechanizmus účinku nebezpečných látek je velmi rozmanitý 
a rozdílné jsou i vnější projevy otravy.Přesto je možné v někte-
rých případech usoudit na příčinu otravy podle příznaku zasažení. 
V následujících bodech si uvedeme některé základní příznaky 
otrav a příslušné nebezpečné látky,které je způsobují.

Příznaky zasažení organismu BOL 
a nebezpečnými chemickými látkami

 Intoxikaci nebezpečnými látkami lze úspěšně léčit tehdy, 
pokud je včas a správně poznána. Mechanismus účinku nebez-
pečných látek je velmi rozmanitý a rozdílné jsou i vnější projevy 
otravy. Přesto je možné v některých případech usoudit na příči-
nu otravy podle příznaků zasažení. V následujících bodech jsou 
uvedeny některé základní příznaky otrav a příslušné nebezpečné 
látky, které je způsobují: 

•   bolest hlavy - organofosfáty, dusitany, dusičnany, oxid 
uhelnatý, chlorované uhlovodíky;

•   rozšíření zornic - atropin, kokain, nikotin, rozpouštědla, 
léky, otrava houbami, rostlinami, halogenuhlovodíky (také 
při hlubokém bezvědomí při úrazu mozku, při cukrovce);

•   zúžení zornic (mióza) - organofosfáty, morfin, psychofar-
maka (též při úrazu mozku);

•   zápach z úst - alkoholy, chlorované uhlovodíky, kyanidy, 
fosfor (také při diabetickém a uremickém komatu);

•   svalové křeče - organofosfáty, strychnin, atropin, kyani-
dy, alkohol, nikotin, houby a jedovaté rostliny, některé léky 
a drogy, digitalis, kyselina borová (pozor na možnost epilep-
sie a nervový šok);

•   namodralé zbarvení kůže - šok, anilin, nitrobenzen, dusi-
tany ve vodě či potravě, barviva;

•   načervenalé zbarvení kůže - oxid uhelnatý; 

•   bezvědomí - barbituráty a další léčiva, alkoholy, rozpouš-
tědla, organofosfáty, atropin, detergenty, těžké kovy, kya-
nidy, oxid uhelnatý (také při mozkové a srdeční mrtvici, při 
předávkování insulinem a při cukrovce);

•   rychlý tep - atropin a rostliny, které jej obsahují;

•   pomalý nebo nepravidelný tep - houby, organofosfáty, 
digitalis, léčiva;

•   kašel - nitrosní plyny, kouř, berylium, uhlovodíky, dráždivé 
plyny, páry rtuti a těžkých kovů; 

•   zvracení - běžná reakce při proniknutí látek do žaludku, 
insekticidy, otrava potravinami a houbami, soli mědi, niko-
tin, jedovaté rostliny;

•   krev ve zvratkách - požití leptavých látek, látek snižujících 
srážlivost krve;

•   bolesti břicha - při požití řady škodlivin, typické pro orga-
nofosfáty, intoxikace potravinami a houbami.

Zvláštnosti první pomoci 
v kontaminovaném prostoru

   Znalost zásad první pomoci, která musí být rychlá a správ-
ná, je podstatou veškeré činnosti v případě provozních nehod 
a havárií. Hlavními obecnými zásadami první pomoci při 
zasažení nebezpečnými látkami jsou:

•   zamezit dalšímu pronikání nebezpečné látky do orga-
nismu - nasazení ochranné masky, okamžitý odsun z místa 
expozice do nezamořeného prostředí, odstranění kontami-
novaného oděvu, výplach očí fyziologickým roztokem nebo 
alespoň vodou, dekontaminace povrchu těla vhodným 
odmořovacím roztokem, nejlépe alkalickým mýdlem,

 •   zabezpečení životně důležitých funkcí - při zachová-
ní srdeční činnosti a dýchání je důležitá tzv. stabilizovaná 
poloha zasaženého, která by měla zajišťovat průchodnost 
dýchacích cest a v případě zvracení zabránit vdechnutí 
zvratků,

•   zajistit umělé dýchání z plic do plic - zahájit okamžitě, 
nezačne-li postižená osoba po uvolnění dýchacích cest 
sama dýchat,

 •   v případě nutnosti provádět nepřímou masáž srdce,

 •   zabránit podchlazení - u všech intoxikovaných osob,

•   neprodlené zajištění rychlé zdravotnické pomoci - pře-
dání zbytků požitých škodlivých látek a všech dostupných 
informací o intoxikaci. V žádném případě nepodceňovat 
lékařské vyšetření i v těch případech, které se z počátku 
nezdají být vážné. 

Uvedené zásady první pomoci jsou pro všechny druhy nebez-
pečných látek obecně platné, liší se pouze v některých krocích 
podle druhu látky. Tak např. při požití je třeba ve většině případů 
vyvolat intenzivní zvracení způsobem „prst v krku“; to se netýká 
případů požití silných kyselin, louhů a organických rozpouštědel, 
poněvadž by vyvolání zvracení tímto způsobem vedlo k poleptá-
ní sliznice. Okamžitého vyvolání zvracení se dosáhne podáním 
většího množství vody, které současně ředí obsah žaludku. Při 
náhodném vypití kyselin velmi dobře působí mléko, popřípadě 
bílek. U louhů je úspěch podstatně menší, ale přesto význam-
ný. Pokud je k dispozici aktivní uhlí, které je při řadě intoxikací 
zažívacího ústrojí jedním z nejzákladnějších léků, důkladně se 
rozetře 50 g (3-4 lžíce) práškové substance v 500 ml vody a dá 
se postiženému vypít. Mezi standardní léčebné postupy patří 
i aplikace 150 až 200 ml parafinového oleje (nelze nahradit stol-
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ním olejem) při intoxikaci rozpouštědly a halogenovanými uhlo-
vodíky. Není-li znám druh požité škodliviny, je přísně zakázáno 
podávat mléko, stolní olej a jiné látky s obsahem tuků, které by 
mohly zdravotní stav postiženého zhoršit.

První pomoc při zasažení nejvýznamnějšími 
nebezpečnými látkami

Nejméně záludnou skupinu tvoří látky, jejichž škodlivý účinek 
je vyvolán tím, že vytěsňují z ovzduší kyslík. Hlavním předsta-
vitelem těchto látek je dusík. Dále sem patří oxid uhličitý, metan, 
propan-butan.

 V blízkosti havárie s únikem dusíku může vedle nedostatku 
kyslíku dojít rovněž k prudkému snížení teploty a následnému 
postižení omrzlinami.

 První pomoc: postiženého přenést na čerstvý vzduch, poho-
dlně uložit, uvolnit těsné části oděvu. Při zástavě dechu ihned 
aplikovat umělé dýchání, příp. kyslík. Potřísněné části oděvu 
ihned svléci a postižená místa na těle důkladně opláchnout 
velkým množstvím vlažné vody (ne horké). Nepoužívat přímé-
ho tepla. Omrzliny netřít, ale přikrýt sterilním obvazem. Přivolat 
lékaře.

•   Propan-butan - vedle dusivých účinků působí také na 
centrální nervový systém. Otravy se projevují neklidem, 
nevolností, zvracením a později i narkotickými účinky, jejichž 
příznakem je ospalost nebo spánek. 

První pomoc - přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit 
ho do stabilizované polohy, uvolnit oděv, zavést umělé dýchání, 
sejmout potřísněné součásti oděvu, postižená místa opláchnout, 
omrzlá místa netřít. 

•   Acetylen - je plyn, který způsobuje nevolnost, bolest hlavy, 
zvracení, otupělost, bezvědomí, vysoké koncentrace půso-
bí narkoticky.

První pomoc - uvolnit těsné součásti oděvu, při zástavě dechu 
provádět umělé dýchání, přivolat lékaře, nenechat postiženého 
prochladnout, přepravovat pouze vleže.

 •   V případě úniku oxidu uhličitého je známo, že koncentra-
ce v ovzduší okolo 10 % obj. (pro představu je to koncen-
trace CO2, při které zhasíná plamen svíčky) vyvolávají pří-
znaky intoxikace spojené s pocity dušnosti, prohloubeným 
dýcháním, bolestí hlavy, nevolností a později bezvědomím. 
Při vysokých koncentracích může nastat smrt během něko-
lika minut. V těžkých případech intoxikace těmito látkami 
může dojít k závažnému poškození mozku.

První pomoc - postiženého přenést na čerstvý vzduch, 
pohodlně uložit. Uvolnit těsné části oděvu. Při zástavě dechu 
okamžitě zavést umělé dýchání, příp. zavést kyslík. Podchlazené 
(omrzlé) části těla omývat studenou vodou. Zraněného nenechat 
prochladnout. Přivolat lékaře. Při nebezpečí ztráty vědomí uložit 
a transportovat ve stabilizované poloze. 

•   Etylen - ve zkapalněném stavu je bezbarvá kapalina 
s nasládlým zápachem dráždící dýchací cesty. Plyn je málo 
jedovatý, má narkotický účinek, může způsobit ochrnutí 
dýchacích center, způsobuje omrzliny, ospalost, závratě 
a bezvědomí.

První pomoc - přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit 
ho do stabilizované polohy, uvolnit oděv, sejmout potřísněné čás-
ti oděvu, opláchnout postižená místa vodou a pokrýt obvazem, 
netřít omrzlá místa, zasažené oči důkladně promývat asi 10 - 15 
minut vodou směrem od nosu při násilném otevření víček.

 •   Benzín - je bezbarvá kapalina, jejíž páry tvoří výbušné smě-
si těžší než vzduch. Delší vdechování výparů vede k pocitu 
opilosti, bolestem hlavy, stavu obluzení a zvracení, vysoké 
koncentrace k bezvědomí a zástavě dechu.

První pomoc - postiženého vynést ze zamořeného prostředí, 
zasažené oči důkladně promývat asi 10 - 15 minut vodou smě-
rem od nosu při násilném otevření víček. Uložit do stabilizova-
né polohy, uvolnit těsné části oděvu, sejmout potřísněný oděv, 
postižená místa opláchnout, zavést umělé dýchání, k uklidnění 
opatrně aplikovat uklidňující látky.

•   Zemní plyn - obsahuje hlavně metan, což je ve zkapal-
něném stavu bezbarvá kapalina, která odpařováním tvoří 
chladné mlhy a výbušné směsi těžší než vzduch. Plyn je 
bezbarvý a lehčí než vzduch. Působí narkoticky, vyvolává 
bolesti hlavy, závrať, ospalost a bezvědomí.

První pomoc - přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit 
do stabilizované polohy, uvolnit těsné části oděvu, provádět umě-
lé dýchání, omrzlá místa netřít a pokrýt je sterilním obvazem.

 Jinou skupinou nebezpečných látek jsou ty, které zamezují 
přenosu kyslíku do tkání. Jedná se o látky, které snižují schop-
nost přenosu kyslíku krevním barvivem a zamezují využití kyslíku 
přímo ve tkáních.

•   Základním představitelem této skupiny je oxid uhelnatý, 
bezbarvý plyn bez zápachu. Tvoří jedovaté výbušné směsi 
lehčí než vzduch. Oxid uhelnatý se snadno váže s krevním 
barvivem, jeho afinita je až 3000krát vyšší než u kyslíku. Vaz-
ba krevní barvivo - oxid uhelnatý je vratná, a je-li přiotráve-
ná osoba vynesena ze zamořeného prostředí, začne kyslík 
okamžitě oxid uhelnatý vytěsňovat. Průvodními znaky otravy 
jsou bolest hlavy, nevolnost, bolesti břicha, hučení v uších, 
mžitky před očima a výrazný neklid postiženého. Objevuje 
se jahodové zbarvení kůže, zvláště kolem rtů a v okolí nehtů. 
Otravy oxidem uhelnatým o koncentraci 1 %obj vedou ke 
smrti během několika minut.

První pomoc - co nejrychlejší odsun kontaminované osoby 
z ohroženého prostoru. Postiženého pohodlně uložit, uvolnit těs-
né části oděvu. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání 
po provedení kontroly průchodnosti dýchacích cest s následnou 
inhalací kyslíku, nenechat postiženého prochladnout. Při nebez-
pečí ztráty vědomí uložit a transportovat ve stabilizované poloze. 
V případě křečí podat diazepam.

•   Zamezení přenosu kyslíku přímo ve tkáních způsobují kya-
novodík a sulfan (sirovodík). 

•   Při inhalaci velkých koncentrací kyanovodíku nastává smrt 
okamžitě. Průvodními znaky otravy jsou bolest hlavy, pocit 
tíže v dolních končetinách, svírání na prsou, bezvědomí. Při 
požití kyanidu draselného je vývoj příznaků závislý na kyselos-
ti žaludečních šťáv, intoxikace se projevuje pálením v ústech, 
žaludku, zvracením, následuje těžká dušnost a rychlé bezvě-



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR  PÍSEMNÁ ČÁST - ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI - VIII.

139

domí. U otravy kyanovodíkem je nápadná rychlost příznaků, 
dech a zvratky zapáchají po hořkých mandlích.

První pomoc - je základním činitelem při záchraně postižené 
osoby. Postiženého přenést okamžitě na čerstvý vzduch, uložit 
do klidové polohy, uvolnit těsné části oděvu a provést okamžitou 
inhalaci Amylnitritu již během transportu. Amylnitrit je v ampul-
kách, jejichž obsah se po rozlomení intenzivně vdechuje až do 
zčervenání obličeje. Aplikují se 2 až 3 ampule v intervalu 3 minut. 
Aplikace kyslíku nemá bez předešlého vdechování Amylnitritu 
a bez následné lékařské pomoci žádný význam. Potřísněné části 
oděvu okamžitě sundat a odstranit. Při zasažení očí ihned pro-
mývat 10 - 15 minut vodou. Přivolat lékaře. Zraněného nenechat 
prochladnout. Při poskytování první pomoci použít ochranný oděv 
a dýchací přístroj.

 •   Sulfan - je bezbarvý hořlavý jedovatý plyn, který je cítit již 
v malých koncentracích, avšak při vdechnutí větších koncen-
trací se čich otupuje. Sirovodík silně dráždí sliznice, zejména 
pak dýchací cesty, celkové účinky jsou pravděpodobně způ-
sobeny blokádou činnosti enzymů. V menších koncentracích 
dráždí oční spojivky a rohovku, objevuje se kašel, bolesti hla-
vy. Při inhalaci vysokých koncentrací dochází velmi rychle 
k bezvědomí až smrti obrnou dýchacího centra. Často 
dochází k otoku plic a poruchám srdeční činnosti.

První pomoc - spočívá v odsunu postižené osoby z nebez-
pečného prostředí. V případě zástavy dechu je nutno rychle 
provést umělé dýchání, inhalaci kyslíku a podávat léky zvyšující 
činnosti životně důležitých orgánů. Omrzlá místa (vlivem styku 
s kapalinou nebo chladným plynem) hojně omýt studenou vodou. 
Zraněného nenechat prochladnout. Transport zraněného jen 
vleže, při dušnosti povoleno v polosedě.

 Další skupinu nebezpečných látek tvoří látky dráždivé, kte-
ré vyvolávají značné podráždění dýchacích cest, končící obvykle 
toxickým edémem plic. Většina těchto látek má velmi nízký čicho-
vý práh. Tyto látky lze rozdělit podle účinků na organismus na 
látky poškozující:

•   horní cesty dýchací (sliznice nosu, úst, hrtanu) a oční spo-
jivky - chlorovodík, amoniak, formaldehyd a rozpadové pro-
dukty při hoření některých umělých hmot,

•   průdušky - chlor, brom, oxid siřičitý,

•    plíce - fosgen, nitrosní plyny, ozón, tetrakarbonyl niklu.

 Při působení většiny plynů se objevuje dráždivý kašel, hlenovi-
té někdy i krvavé vykašlávání, pocit pálení za hrudní kostí. Vznikají 
pocity dušení a při těžkých intoxikacích modravé zabarvení kůže. 
Výjimku v této skupině tvoří nitrosní plyny a fosgen, které jsou 
zákeřné bezpříznakovou dobou latence. 

 •   Chlor - je žlutohnědý plyn, těžší než vzduch, značně jedo-
vatý a žíravý. Nadýchání chlorem vede k těžkému polep-
tání dýchacích cest a plic, je možný vznik edému plic a to
i sezpožděním do dvou dnů. Plyn vyvolává těžké poleptání 
očí a podráždění kůže až po tvorbu puchýřů, kapalný může 
vyvolat omrzliny.

 První pomoc - spočívá v okamžitém přerušení expozice pře-
nesením postižené osoby na čerstvý vzduch. Je nutné zabez-
pečit tělesný a duševní klid (postižený nesmí chodit!). Uložit 

postiženého do stabilizované polohy, uvolnit těsné části oděvu. Při 
bezvědomí provést umělé dýchání a inhalaci kyslíku, doporučuje 
se inhalace 1-2% roztoku hydrogenuhličitanu sodného. Sejmout 
potřísněný oděv, postižená místa na těle okamžitě opláchnout 
vodou a pokrýt sterilním obvazem, zasažené oči promývat vodou 
10 - 15 minut směrem od nosu při násilném rozevření víček. Při 
první pomoci používat úplný ochranný oblek. Přivolat lékařskou 
pomoc.

 •   Oxid siřičitý - ve zkapalněném stavu je nereaktivní, při 
odpařování tvoří mlhy těžší než vzduch s leptavým účin-
kem. Plyn je bezbarvý se štiplavým zápachem. Oxid siřičitý 
dráždí extrémně oči, dýchací cesty i plíce s následným edé-
mem plic, nadýchání může vést k poškození hlasivek, ke 
vzniku dráždivého kašle, dušnosti, bezvědomí až smrti.

 První pomoc - vynést postiženého na čerstvý vzduch, poho-
dlně uložit, uvolnit těsné části oděvu. Při zástavě dýchání zahá-
jit umělé dýchání, příp. inhalaci kyslíku. Potřísněné části oděvu 
odstranit. Postižená místa na těle důkladně opláchnout vodou 
a pokrýt sterilním obvazem, zasažené oči promývat asi 10 - 15 
minut vodou (od nosu s násilným rozevřením víček). Zraněného 
nenechat prochladnout. Omrzliny netřít, ale přikrýt sterilním obva-
zem. Transport pouze vleže ve stabilizované poloze na boku. Při 
poskytování první pomoci použít ochrannou masku nebo vde-
chovaný zamořený vzduch filtrovat přes mokrý kapesník nebo 
tampón.

•   Amoniak (čpavek) - je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, 
s ostrým štiplavým zápachem, se vzduchem tvoří lepta-
vé výbušné směsi, je málo hořlavý. Kapalný i plynný silně 
dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži. Způsobuje 
dráždivý kašel a dušnost, křeče při dýchání mohou vést až 
k udušení. Kapalný dále vyvolává silné omrzliny. Nadýchání 
vyšších koncentrací může způsobit smrt.

 První pomoc - přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit 
do stabilizované polohy, uvolnit těsné části oděvu, při zástavě 
dechu okamžitě zavést umělé dýchání, doporučuje se inhalace 
1% roztoku kyseliny octové nebo citrónové. Potřísněný oděv 
sejmout a postižená místa na těle okamžitě opláchnout vodou 
a pokrýt sterilním obvazem. Omrzlá místa na těle netřít, zasažené 
oči důkladně promývat vodou asi 10 - 15 minut. Postiženého 
nenechat prochladnout.

 •   Fosgen - je velmi jedovatý plyn charakteristického zápa-
chu po tlejícím listí. Nebezpečnost fosgenu plyne z jeho 
dráždivých účinků při inhalační expozici, po kratší expozici 
se objevuje kašel a někdy bolesti v žaludeční krajině. Hlav-
ní nebezpečí tkví ve vážném poškození plic, které se však 
projevuje až po době latence, kdy bývá postižený zcela bez 
potíží. Teprve potom se projeví otrava fosgenem, trýznivý 
kašel, postižený trpí žízní, nedostatkem dechu, stává se 
cyanotickým, zůstává však při vědomí. Smrt je vyvolána 
edémem plic.

 První pomoc - postiženého přenést na čerstvý vzduch, poho-
dlně uložit a uvolnit těsné části oděvu. Dodržovat absolutní klid. 
Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání, doporučuje se 
inhalace mlhy (voda nebo Vincentka po dobu 30 minut). Potřísně-
né části oděvu okamžitě sundat a odstranit, postižená místa na 
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těle opláchnout vodou, zasažené oči promývat vodou po dobu 
10 - 15 minut. Přivolat lékaře. Zraněného nenechat prochladnout. 
I kdyby se jevil bez obtíží, nenechat zasaženého odejít. Transport 
jen vleže, při dušnosti je povolen v polosedě.

 Mezi závažné nebezpečné látky patří také organické slouče-
niny fosforu - organofosfáty, používané v zemědělství jako kon-
taktní a systémové insekticidy. Do organismu pronikají dýchacími 
a zažívacími cestami, kůží a oční spojivkou. Hlavní účinek orga-
nofosfátů spočívá v inhibici cholinesterázy. Projevy otrav a doba 
latence závisí na druhu organofosfátů. Nejkratší doba latence je 
u inhalačních a nejdelší u perkutánních otrav. Pro diagnózu otra-
vy jsou typické tři základní příznaky: břišní kolika, zúžení zornic 
a nadměrné pocení. U těžkých otrav je to dušnost, zvýšená 
sekrece v průduškách, křečovité stahy průdušek, edém plic, kře-
če a bezvědomí. Smrt nastává obrnou dýchacího svalstva nebo 
selháním srdeční činnosti

 První pomoc - vynést intoxikovanou osobu ze zamořené-
ho prostoru, svléknout potřísněný oděv, kontaminovou pokožku 
dokonale omýt 2 %ním roztokem sody nebo alkalickým mýdlem 
a vodou, aplikovat atropin, při zasažení oka vykapat spojivkový 
vak 1% roztokem atropinu. V případě požití organofosfátů vyvolat 
zvracení, nedávat žádné tuky a alkohol. V případě potřeby pro-
vést umělé dýchání z úst do úst, před zahájením umělého dýchání 
zajistit průchodnost dýchacích cest a provést hygienu v okolí úst, 
aby nemohlo dojít k vlastní otravě záchranáře. Při křečích apliko-
vat diazepam v injekcích. Převoz postiženého do nemocnice, do 
příchodu lékaře zaznamenávat stav postiženého - velikost zornic, 
dechovou a tepovou frekvenci.

 Častými jsou případy otravy chlorovanými uhlovodíky, které 
jsou široce používány jako rozpouštědla tuků, prostředky k odm-
ašťování a čištění oděvů. Chlorované uhlovodíky mají narkotic-
ké a toxické účinky. Intoxikace chlorovanými rozpouštědly je tzv. 
dvoufázová, přičemž první fází se rozumí příznaky narkotického 
působení a druhou fází příznaky celkového toxického působení. 
Klinickým obrazem toxického působení těchto látek jsou většinou 
vážné poruchy jater, ledvin, ústrojí krevního oběhu a u některých 
látek i nervové poruchy. Při zasažení těmito látkami se může jed-
nat buď o inhalační nebo perorální otravu.

 Mezi chlorované uhlovodíky s narkotickým účinkem bez hepa-
totoxického působení (poškození jater) patří: dichlormetan, chlo-
retan, chloretylen, dichloretylen a tetrachloretylen.

 Mezi látky s narkotickým i hepatotoxickým účinkem patří: tetra-
chloretan, tetrachlormetan, dichloretan, trichlormetan (chloroform), 
trichlorpropan, chloropren, pentachloretan, hexachloretan aj.

 První pomoc - v případě inhalační otravy vynést postiženého 
na čerstvý vzduch, svléknout potřísněný oděv, kůži omýt mýdlem 
a vodou, zasažené oči vymýt vodou, při poruchách dýchání 
zavést umělé dýchání a zajistit postiženému klid. Při požití oka-
mžitě vyvolat zvracení, po vypití půl litru vody dát vypít emulzi 
živočišného uhlí a 200 ml parafinového oleje. V takovýchto přípa-
dech otrav je zakázáno podávat tuky a mléko.

 Podobným způsobem se postupuje i při požití jiných organic-
kých rozpouštědel a vyšších alkoholů. Při intoxikaci methanolem, 
kromě vyvolání okamžitého zvracení, je nutné co nejrychleji podat 
100 ml vodky nebo jiného silného alkoholu.

První pomoc při zasažení bojovými 
chemickými látkami

Celý průběh otravy organismu bojovými otravnými látkami 
(BOL) je přímo závislý na kvalitě a rychlosti první pomoci. První 
pomoc proto představuje rozhodující léčebný zásah.

Při zasažení organismu všemi typy BOL platí všeobecná zása-
da přerušit co nejdříve styk BOL s organismem. Toho se 
dosáhne těmito způsoby:

•   přerušení styku s dýchacími cestami a očima - zadržení 
dechu, zavření očí, rychlé nasazení ochranné masky, vyve-
dení nebo vynesení postiženého z kontaminovaného pro-
storu;

•   přerušení styku s kůží, oděvem - co nejrychlejší prvotní 
dekontaminace pomocí individuálních zdravotnických pro-
středků, odstranění kontaminované části oděvu;

•   přerušení styku s očima a sliznicemi - výplach očí a noso-
hltanu nezávadnou vodou nebo 2% roztokem hydrogenuhli-
čitanu sodného a následný důkladný výplach nezávadnou 
vodou nebo fyziologickým roztokem;

•   mechanickým vyvoláním zvracení u perorálních otrav.

 U těžkých a nejčastěji očekávaných otrav nervově-paralytic-
kými látkami bezprostředně ohrožuje život zasažených zástava 
dýchání. V takových případech je možno udržet život jen umě-
lým dýcháním nebo řízeným dýcháním. Podobný význam má 
umělé dýchání i u otrav kyanovodíkem a dusivými BOL. Z mož-
ných metod umělého dýchání je nutno považovat za plně účinné 
jen přímé metody dýchání z plic do plic. Různé dříve používané 
nepřímé metody se neuplatní. Velmi důležité je uvolnění dýcha-
cích cest odstraněním hlenů a maximálním záklonem hlavy. Je-
li třeba uskutečňovat umělé dýchání po delší dobu, je vhodné 
používat jednoduché křísicí přístroje. 

 Při prvních subjektivních příznacích otravy nervově-paraly-
tickými BOL (dušnost, kašel, zhoršené vidění, nucení na zvra-
cení, napětí ve svalech) nebo podezření, že došlo k zasažení 
těmito látkami, si zasažený kromě dodržení všeobecných zásad 
první pomoci ihned vstříkne do svalu antidotum první pomoci 
z autoinjektoru (Combo-pen, Multi-pen aj.). Nejvýhodnější je 
vstříknout antidotum do svalstva na přední straně stehna. Není-li 
možno odhalit přední plochu stehna (zamořená atmosféra, zraně-
ní, nehybnost aj.), lze antidotum vstříknout do svalstva na přední 
straně stehna přes oděv. Po podání antidota se musí ihned odmo-
řit zamořené nebo ze zamoření podezřelé plochy kůže a oděvu 
pomocí individuálních zdravotnických prostředků. Ustoupily-li 
příznaky otravy po podání antidotní směsi pomocí autoinjektoru 
pouze přechodně, je vhodné aplikovat antidotní směs v průběhu 
prvních hodin po intoxikaci. Došlo-li k zástavě dechu, uskutečňu-
je se po podání antidotní směsi v rámci vzájemné pomoci přímé 
umělé dýchání.

 Při otravě zpuchýřujícími látkami je třeba dodržet všechny 
všeobecné zásady první pomoci, jak jsou uvedeny u nervově-
paralytických látek. V první řadě je nezbytné co nejrychleji odmořit 
zamořená místa kůže a oděvu pomocí individuálních zdravotnic-
kých prostředků, u lokalizovaných zasažení po odmoření přiložit 
sterilní obvaz. Dále je nutno svléci zamořené části oděvu. Oči se 
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vyplachují čistou vodou nebo dvou až tříprocentním roztokem 
hydrogenuhličitanu sodného nebo 0,9% roztokem chloridu sod-
ného. Při perorální otravě se vyvolává zvracení drážděním hltanu. 
Všechny formy zasažení je třeba od počátku ošetřovat tak, aby se 
zabránilo sekundární infekci.

 Všeobecně jedovaté a dusivé látky patří mezi běžně použí-
vané látky v chemickém průmyslu, zásady první pomoci v případě 
zasažení těmito látkami uvádí kap. 2.1.

 První pomoc při zasažení dráždivými látkami spočívá ve vde-
chování čichacího excitansu, ve výplachu očí, nosu, úst a hrdla 
čistou vodou, jedno až dvouprocentním roztokem hydrogenuhli-
čitanu sodného, borovou vodou nebo fyziologickým roztokem. 
Dalšími hlavními zásadami první pomoci jsou opuštění zamořené 
atmosféry a nasazení ochranné masky. Je třeba zabránit tomu, 
aby si postižený mnul oči.

 První pomoc při zasažení psychoaktivními látkami je založe-
na na dodržování běžných opatření. Postiženého je třeba izolovat 
od ostatních pracovníků, zabezpečit mu klid, teplo a podávat 
tekutiny (nikoli kávu, čaj nebo alkohol!). V případě rizika sebepo-
škození nebo ohrožení jiných osob je nutno postiženého sledovat, 
zajistit, popř. znehybnit. O možnosti návratu k plnění úkolů musí 
rozhodnout psychiatr.

První pomoc při zasažení radioaktivními 
látkami a biologickými agens a toxiny

První pomoc při traumatologických poraněních se současným 
zasažením RaL a BAT musí být zaměřena na vlastní provedení 
první zdravotnické pomoci a na provedení co nejrychlejší čás-
tečné dekontaminace postiženého a jeho vyvedení (odsunu) se 
zamořeného prostoru. Jedině včasným provedením těchto úkonů 
se dá zabránit a nebo přinejmenším zmírnit dopady působení radi-
oaktivních látek, které v případě, že ulpí na povrchu těla, mohou 
způsobit vznik choroby z ozáření, případně prohloubit tuto choro-
bu, pokud byl zasažený vystaven záření při atomovém výbuchu. 
Stejně tak lze včasným odsunem zmírnit působení BAT. Vlastní 
činnost zdravotníků v kontaminovaném prostoru RaL je popsána 
v kapitole 2.5. Po vyvedení (odsunu) zasažených osob z konta-
minovaných prostor RaL či BAT, je nezbytné vždy provést úpl-
nou hygienickou očistu (úplnou dekontaminaci) takto zasažených 
osob a teprve následně je v případě potřeby transportovat na 
vyšší stupně zdravotnické pomoci. 

Metody a postupy přepravy postižených 
do nemocnic

Doprava raněných a nemocných – zdravotnický odsun – není 
pouhé přemístění raněného nebo nemocného z jednoho místa na 
druhé, zdravotnický odsun je v těsném spojení s léčením poraně-
ného nebo nemocného a je tedy, zejména v léčebně odsunovém 
systému, stejně důležitý jako vlastní výkon zdravotnické pomo-
ci. Naopak lze říci, že odsun provedený správně, tj. včas, šetrně 
a cíleně, dává předpoklad k úspěšné práci v zařízení, kam je raně-
ný odsunován.

Zdravotnický odsun definujeme jako včasné, šetrné a cílené 
přemisťování poraněných nebo nemocných s cílem uspíšit jim 
poskytnutí náležité zdravotnické pomoci co nejdříve v podmín-

kách, které jsou nejvýhodnější pro poraněného i pro zdravotníka, 
jenž má pomoc poskytnout.

Včasnost odsunu záleží v urychlení přepravy podle situace 
a možností tak, aby mohlo být další ošetření provedeno ještě 
úspěšně.

Šetrnost záleží na volbě takového způsobu odsunu (tj.použití 
nejvhodnějšího dopravního prostředku a stanovení vhodné polo-
hy odsunovaného), kterým by nebyl během odsunu zdravotní 
stav poraněného (zasaženého) zhoršen.

Cílenost odsunu záleží v zaměření odsunu do takového mís-
ta (k lékaři, do nemocnice, do zvláštního léčebného ústavu), kde 
může být poskytnuta náležitá pomoc, tj.nejvhodnější pro pře-
pravovaného z hlediska jeho poranění (onemocnění, zasažení) 
a z hlediska jeho současného stavu. Způsoby odsunu a prostřed-
ky, kterých se k odsunu používá, jsou velmi různé od nejprostších 
až po nejdokonalejší. Přenášení na rukou, přenášení s použitím 
zdravotnického popruhu, přenášení na nosítkách, přeprava na 
vozech nebo automobilech, po železnici, na lodích nebo v leta-
dlech. Správná volba odsunového dopravního prostředku a volba 
způsobu odsunu patří k důležitým taktickým rozhodnutím.

Zvláštností odsunu osob z prostorů zamořených RaL, BOL, 
NCHL a BAT je nutnost provedení úplné dekontaminace (hygie-
nické očisty osob) před jejich transportem na vyšší stupně zdra-
votnické pomoci. V případě BOL, NCHL a BAT se tato úplná 
dekontaminace musí provést vždy. V případě RaL je nutná pouze 
tehdy, zůstává-li po částečné dekontaminaci (hygienické očistě) 
kontaminace pokožky, prádla a oděvu nad přípustnou normou.

Zásady chování zdravotníků 
v kontaminovaném prostoru

Chování zdravotníků v kontaminovaném prostoru se liší v závis-
losti na tom, čím je daný prostor kontaminován. 

a) V prostoru kontaminovaném radioaktivními látkami se jed-
notliví příslušníci zdravotnického družstva řídí těmito pravidly:

•   Do prostoru vstupují jen v prostředcích individuální ochrany 
(PIO), tj. v lehkém protichemickém oděvu (např.tyvekového 
typu) s holínkami a rukavicemi a ochrannou maskou. Místo 
ochranného oděvu mohou být opatřeni improvizovanými 
prostředky – pláštěnkou do deště s kapucí nebo čepicí, 
gumovými holínkami, gumovými rukavicemi. Podle mož-
nosti alespoň někteří příslušníci mají být vybaveni osobním 
dozimetrem.

•   Před vstupem získají informaci o úrovni radiace – podle 
úrovně se povoluje doba pobytu v prostoru;

•   Mezi zasaženými provedou třídění podle potřeby naléha-
vosti pomoci, tj. kdo si poskytne pomoc sám, koho musí 
ošetřovat dva zachránci, koho jeden;

•   Zasaženému se kontroluje správné nasazení ochranné 
masky a použití ostatních PIO, podle potřeby se provede 
úprava, nasadí se ochranná maska, improvizuje se ochran-
ný oděv, nebo se zasažený přikrývá přikrývkou, foliovou 
plenou;

•   Život zachraňující zákroky je nutno provést předem (např. 
při dušení, tepenném krvácen), zpravidla jeden zdravotník 
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provádí tyto zákroky a druhý pečuje o ochranu před konta-
minujícím prostředím;

•   Při kontaminaci zasaženého se před nasazením PIO prová-
dí částečná dekontaminace odkrytých částí těla;

•   Po vynesení ze zamořeného prostoru se opět provede čás-
tečná dekontaminace;

•   Výkony první pomoci se neliší od běžných zákroků v neza-
mořeném prostředí;

•   Rozhoduje se o pořadí, poloze, způsobu a místě odsunu.

b) V prostoru kontaminovaném bojovými otravnými látkami 
a nebezpečnými chemickými látkami se jednotlivý příslušníci 
zdravotnického družstva řídí těmito pravidly:

•   Do prostoru vstupují vždy v předepsaných prostředcích 
individuální ochrany;

•   V součinnosti s chemickým průzkumem zjistit typ použité 
látky;

•   Rozhodnout, kdo bude ošetřován napřed, které výkony se 
provedou, koho ošetří jeden zachránce, u koho musí být dva;

•   Pořadí výkonů:

  •  u nervověparalytických látek podání antidota;

  •   kontrola ochranné masky, upravit nasazení OM, v pří-
padě nasazování provést částečnou dekontaminaci 
obličeje;

  •   při život zachraňujících výkonech jeden poskytuje ošet-
ření, druhý podává antidotum a pečuje o ochrannou 
masku a kontroluje těsnost jejího nasazení;

  •   provést částečnou dekontaminaci okolí rány, na ránu 
sterilní obvaz;

  •   při zasažení očí provést jejich výplach oční vodou ze 
ZPJ-80.

•   Vždy kontrolovat celkový stav;

•   Rozhodnout o odsunu: pořadí, poloha, na nosítkách či 
pěšky, v poloze na zádech, břiše, zabezpečené, jiné, kam 
odsunout.

c) V prostoru kontaminovaném biologickými agens a toxiny (BAT) 
se jednotlivý příslušníci zdravotnického družstva řídí těmito pravidly:

•   Do prostoru podezřelého ze zamoření biologickými agens 
vstupují jen s nasazenými PIO; 

•   Podílejí se na vytýčení prostoru zamořeného BAT, provádí 
průzkum, který zahrnuje vyšetřování formou dotazů, nález 
bomb, rozprašovačů, zjištění viditelného oblaku padajícího 
z letadel, nález podezřelého hmyzu atd.;

•   Provádí odběry vzorků – půdy, vody, potravin, hmyzu , hlo-
davců atd.;

•   Zabezpečí izolaci osob se známkami onemocnění na 
infekčních odděleních;

•   Provádí průběžnou dezinfekci (i v případě pouhého pode-
zření na přítomnost infekce);

•   Po likvidaci ohniska zamoření provádí konečnou dezinfekci.
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I. 

PLÁNOVÁNÍ 
A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ





MANAGEMENT A JEHO FUNKCE 
Management lze definovat jako určitý proces, ve kterém pro-

vádíme koordinaci činnosti skupiny pracovníků nebo jednotlivců 
s využitím souboru činností a metod k dosahování cílů a zvládání 
různých specifických činností a funkcí managementu.

Tento proces může být realizovaný jednotlivcem (vedoucí 
pracoviště, velitel zásahu, apod.) nebo skupinou (představen-
stvo společnosti, management určitého stupně řízení). Smyslem 
manažerské práce je dosáhnout efektivní činnosti lidí, naplnění 
plánovaných cílů nebo dosažení požadovaného stupně úspěš-
nosti při plnění stanovených úkolů. Z této definice vyplývá, že 
nedílnou součástí managementu jsou „manažeři“, které lze defi-
novat jako řídící pracovníky odpovědné za dosažení cílů svěře-
ných jim organizačních jednotek, včetně osobního podílu na 
tvorbě podkladů, implementaci rozhodnutí a kontrolní činnosti. 
Ke své činnosti využívají další spolupracovníky, kteří jsou dočasně 
nebo trvale pověřeni řídícími pravomocemi a výkonnými funkcemi 
v rámci příslušné organizační jednotky.

Řízení je uplatňováno v jednotlivých organizačních strukturách 
zpravidla jako proces koordinování činností jednotlivých složek (jed-
notek), realizovaný řídícími pracovníky (veliteli) za účelem dosažení 
určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální činností.

 Řízení (management) má pět základních funkcí, a to:

 • plánování • vedení

 • organizování • kontrolu

 • lidské zdroje

 Všechny uvedené funkce musí manažer (velitel zásahu) uplat-
ňovat při naplňování tří základních úkolů, kterými jsou:

1. řízení organizační složky (jednotky)
2. řízení příslušníků organizační složky (jednotky)
3. řízení činností (procesů) organizační složky (jednotky)

Manažerská práce zahrnuje mnoho řídících činností. Stát se 
manažerem vyžaduje množství dovedností, potřebných pro zvládání 
uvedených úkolů. Při plnění úkolů musí manažer (velitel) v první řadě 
využívat znalosti z klasického řízení organizační složky (jednotky), tj. 
využívání znalostí získaných vzděláním a praxí. Při řízení lidí uplatňu-
je v řízení behavioristické znalosti, tj. schopnost dobře komunikovat 
s lidmi, činit správná rozhodnutí, vést podřízené, vytvářet motivační 
prostředí a řešit konfliktní situace. Pro řízení procesů (činností) jsou 
užitečné znalosti z manažerské vědy, tj. pomocí analýzy informací 
s využitím vhodných metod a za podpory PC, získávat hodnověrné 
podklady pro přijetí optimálního rozhodnutí. Správně uplatňovaný 
management přinese zjednodušování postupů, úsporu času, zkva-
litnění a efektivnost činností.

Neexistuje žádný nový záměr, výstup z výzkumu nebo technika, 
které by nebylo možné zorganizovat pomocí funkcí řízení, tj. pomo-
cí plánování, organizování, vedení, kontrolování a lidskými zdroji.

FUNKCE ŘÍZENÍ A ÚROVNĚ JEJICH 
USKUTEČŇOVÁNÍ

 Řízení (management) má pět základních funkcí, a to:

 • plánování • vedení

 • organizování • kontrolu

 • lidské zdroje

Plánování -  zahrnuje výběr úkolů, k nimž manažer (velitel) 
stanovuje cíle a určuje jakou činností jich dosáhnout. Je předpo-
klad, že se bude rozhodovat na základě připravených alternativ-
ních řešení.

Organizování - je ta část řízení, která zahrnuje zřízení 
účelné struktury rolí pro příslušníky organizační složky (jed-
notky). Účelnost je potřebné chápat tak, že všechny úko-
ly potřebné pro dosažení cílů jsou přiděleny. Smyslem orga-
nizační struktury je pomáhat při vytváření prostředí pro 
kvalitní splnění úkolů. Tehdy se stává nástrojem managementu 
a neexistuje samoúčelně. Taková struktura musí nejen určit, které 
úkoly mají být vykonány, ale také, aby odpovídaly schopnostem 
příslušníků organizační složky (jednotky). Při realizaci aspektů 
procesního řízení se předpokládá vložit do organizační struktury 
organizační složky (jednotky) další prvek (procesní tým) po dobu 
řešení určitého úkolu. Vložený prvek zpravidla bývá vytvořen 
z odborníků, kteří jsou potřební při řešení daného problému.

Lidské zdroje - cílem lidských zdrojů je doplňování a udržování 
zaplněných tabulkových míst organizační složky (jednotky). To je 
prováděno identifikováním požadavků na obsazování systemizova-
ných míst, náborem, výběrem, umisťováním, oceňováním, pláno-
váním míst, kompenzací, vzděláváním příslušníků jednotek, stabili-
zováním a optimálním využíváním lidských zdrojů v organizaci.

Vedení - při vedení lidí je vyvinuto úsilí k jejich ovlivnění tak, aby 
byli prospěšní organizační složce (jednotce), v níž jsou zařazeni 
a v níž se zapojili do procesu plnění cílů. Ve vedení převládá inter-
personální hledisko. Vedení vyžaduje následování. Lidé mají ten-
denci následovat toho, kdo s nimi komunikuje, kdo je motivuje, 
uplatňuje styl řízení, jenž u podřízených vzbuzuje osobní důvěru.

Kontolování - nejméně populární část funkcí managemen-
tu je kontrolování. Ta zahrnuje nejen měření a korekci činností 
organizačních složek (jednotek), ale i odstranění odchylek od 
plánovaných cílů, případně úpravu rozhodnutí. Z obecného 
pohledu se kontrolní činnosti vztahují k měření úspěšnosti. Nic 
nebude kontrolní činnost platná, když nebude vyspecifiková-
no, kdo je odpovědný za odchylku od rozhodnutí nebo nepl-
nění cíle. Kontrolní činnost má také napomáhat koordinovat 
jednotlivé pracovní činnosti. Smyslem koordinace je odstra-
nění rozporů mezi jednotlivými přístupy, odstranění rozporů 
v různém načasování, také rozporů mezi různými úsilími 
a zájmy.

I. 

PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - I. 
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Manažeři zastávají v organizační struktuře určité pozice 
a vykonávají úměrně svému postavení dané činností. V závislos-
ti na zastávané pozici je jim také přidělen určitý díl odpovědnosti 
a pravomocí. Ke zvládnutí požadavků náležejících k zastávané pozici 
je od manažerů vyžadováno mít všeobecné a zvláštní dovednosti.

 Svou manažerskou úlohu zpravidla uskutečňují na třech 
úrovních řízení, tj. na:

 • taktické úrovni

 • operační úrovni

 • strategické úrovni

Taktická úroveň - je realizována zpravidla na nejnižších 
stupních řízení (jednotka, místo zásahu apod.). Na této úrovni 
manažeři zabezpečují:

 •  řízení operačních činností (určuje se, jak mají být činnosti 
uskutečňovány)

 •  kooperaci mezi vykonavateli činností a těmi, v jejichž prospěch 
jsou činnosti vykonávány řídí velitel zásahu (provádění záchran-
ných a likvidačních prací). Také koordinuje činnost jednotlivých 
složek integrovaného záchranného systému na místě zásahu. 
Může si vytvořit svůj štáb (poradní a výkonný orgán).

 Operační úroveň - je zaměřena na efektivní provádění všeho, 
co příslušná organizace potřebuje a co má tato organizace v ges-
ci. Operační úrovní v krizovém managementu je úroveň operačních 
středisek a základních složek integrovaného záchranného systému. 

Strategická úroveň - je realizována v širším sociálním pro-
středí, vůči kterému má určitou odpovědnost. Pravomoc orga-
nizace musí být v souladu s její odpovědností. Na této úrovni je 
snaha, aby strategická úroveň fungovala  v souladu s obecnými 
požadavky společnosti. 

KRIZOVÝ MANAGEMENT A JEHO OBSAH 
Je zpravidla chápán jako systém opatření (souhrn vědeckých 

poznatků, odborných postupů, aplikačních nástrojů, rozhodovacích 
a technologických opatření apod.) ke zvládnutí mimořádných nebo 
krizových situací, a to pracovníky státní správy a samosprávy nebo 
manažery odpovídajícími za určitou oblast nebo výrobu  v domácím 
i mezinárodním měřítku.

Krizový management je brán jako běžná součást života, která 
je uplatňovaná při řešení preventivních opatření ke zvládání mimo-
řádných nebo krizových situací a při jejich zvládání   v případech, 
kdy reálně nastanou. Vychází z legislativy ČR, Národní obranné 
strategie ČR a dlouhodobých potřeb a vývojových trendů. Odráží 
současný stav poznání, technologický  a informační pokrok 
i efektivní využívání zdrojů s využitím poznatků z minulosti a pro-
gnostiky budoucnosti.

  Obsahem krizového managementu je zejména:

 •  komplex preventivních opatření a úkolů k eliminaci vzniku 
mimořádných a krizových situací a ke zvládnutí jejich prů-
běhu v případě, že vzniknou

 •  komplex opatření a úkolů, které plní státní správa a samo-
správa spolu s dalšími organizacemi v mimořádných a kri-
zových situacích
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 •  souhrn zkušeností, vědeckých poznatků, metod a nástrojů 
řízení, technických a technologických opatření pro řešení 
mimořádných a krizových situací  

 • obranné a civilní nouzové plánování

 • řízení ozbrojených sil za mimořádných a krizových situací

 •  příprava civilního sektoru na plnění hospodářských opatření 
za krizových stavů

 • likvidace následků mimořádných a krizových situací

 •  zabezpečení akceschopnosti složek integrovaného záchran-
ného systému pro řešení mimořádných nebo krizových situací

 • řešení mezinárodních mimořádných a krizových situací

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A ETAPY 
ROZHODOVACÍHO PROCESU 

Manažer musí poskytovat podřízeným potřebné informace, 
řešit interpersonální vztahy, pracovní problémy, musí s lidmi komu-
nikovat, umět vést své podřízené a účinně je motivovat. Kromě 
toho využívá ve své činnosti manažerské dovednosti, jako jsou:

•   technické dovednosti, které se vyznačují tím, že manažer 
umí používat specifické znalosti, techniky, metody, postupy 
pro realizaci výkonných činností a procesů

•   koncepční dovednosti, které představují vidění společnosti 
jako systém procesů, které je třeba usměrňovat k dosažení 
strategického cíle. Manažer (velitel) s těmito dovednostmi umí 
koordinovat podstatné procesy organizace. Jeho koncepční 
dovednosti rostou s úrovní managementu organizace

Manažer je řídící pracovník a současně je také v roli řešite-
le problémů. Jedna z jeho povinností je hledat efektivní způ-
soby řešení úkolů a volit variantní řešení problémů. Manažer 
v běžném rozhodovacím procesu, kdy řeší opakované problé-
my, používá tzv. programové rozhodnutí. Výsledky řešení ojedi-
nělých, nestrukturovaných problémů se nazývají neprogramová 
rozhodnutí.

 Etapy rozhodovací procesu

 • poznávání a hodnocení • vlastní rozhodování

 • příprava rozhodnutí •  vedení a kontrolau

 Identifi kace situace: Je to důležitý bod rozhodování. Pokud 
je situace nesprávně identifikovaná, potom i přijaté rozhodnutí 
nepovede k naplnění cíle.

Při této činnosti manažeři se mohou dopouštět několika chyb:

Vnímání informací o negativních situacích se jim jeví jako neprav-
děpodobné, čímž individuální vlastnosti osobnosti manažera ho 
ochraňují před stresovými nepříjemnými skutečnostmi. Stává se, 
že manažer takové informace ignoruje. Někteří manažeři mají 
dokonce tendence pokračovat v plnění jimi přijatého rozhodnu-
tí, i když se ukazuje jako neefektivní a nevede k dosažení cíle. 
Manažeři vnímají převážně krizové problémy a běžné problé-
my. Těm proto věnují pozornost. Problémy plnění úkolů, které 
můžeme pojmenovat jako nahodilé, musí manažer vyhledávat. 
Často se však stává, že jsou tyto problémy míjeny bez povšimnutí 
a ve svém důsledku jsou příčinnou nesplnění úkolů. Na pořad 
svého řešení se dostávají, až přerostou svůj rámec a stanou se 
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krizovými nebo běžnými. To však již může znamenat vznik znač-
ných ztrát. V krizové situaci to znamená ztráty, které mohou být 
nenahraditelné. U dobře řízené složky (jednotky) manažer (velitel) 
věnuje větší pozornost hlavním úkolům, které mohou být z jeho 
pohledu brány za rozhodující, tedy na tomto stupni hodnoceny 
jako strategické.

FUNKCE PLÁNOVÁNÍ A PLÁNOVACÍ PROCES
Plánování je nejvýznamnější funkcí manažera (velitele), která je 

zaměřena do budoucnosti, a to blízké nebo více či méně vzdále-
né. Při plánování je určováno, čeho má být dosaženo a jak toho 
má být dosaženo. Můžeme říci, že plánovací funkce je orientova-
ná na stanovení cílů a vhodných prostředků pro jejich dosažení. 
Manažer (velitel) při plánování  by měl dát odpověď na několik 
základních otázek.

Cíle - jsou charakterizované jako určitý stav, o kterém manažer 
(velitel) předpokládá,  že mohou být dosaženy v čase a v prostoru 
s plánovaným množstvím sil a prostředků.

Plánování začíná stanovením cílů. Hlavním úkolem plánování 
manažerů (velitelů) je potom určování priorit, pořadí, způsobů a 
termínů plnění úkolů.

 Cíle by měly být defi novány takto:

 • cíl má definovat výsledek, ne činnost 

 • cíl má obsahovat termín splnění
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 • cíl má být dosažitelný

•  cíl má podněcovat k aktivitě

•  cíl má být propojen na procesy

•  cíl má být vyhodnocen pomocí stanovených kritérií

Důležitou podmínkou v rozhodovacím procesu je přijímat na 
jednotlivých stupních řízení taková rozhodnutí, aby směřovala 
k naplnění stanoveného cíle nadřízeným stupněm. Při tom musí-
me dodržovat následující zásady:

•   jednotlivé cíle se musí hierarchicky dělit na cíle nižších 
stupňů až do úrovně přiřaditelné k definovaným procesům. 
Všechny cíle musí být cestou vybraných procesů reálně 
zabezpečeny

•   naplnění nižších cílů musí zabezpečovat dosažení vyšších 
cílů a naplnění kritérií úspěšnosti nižších cílů musí zabezpe-
čit dosažení kritérií úspěšnosti vyšších cílů. Kritéria úspěš-
nosti splnění cílů musí být využitelná na ovlivnitelné faktory 
procesů

Úkoly - představují různé činnosti, i specifické, které musí-
me vykonat pro dosažení určených cílů. Pro určení cílů a volbu 
vhodných činností potřebných k jejich dosažení je potřebné mít
k dispozici dostatek informací o situaci.

Síly a prostředky - pro uskutečnění jednotlivých činností zna-
menají různá omezení, která musí manažer (velitel) při plánování 
respektovat.

SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - I. 

Plánovací proces 
Základní manažerské otázky

- základní body

   Jaké cíle chceme dosáhnout?

   Jak se navzájem stanovené cíle ovlivňují, jak jsou na sobě závislé apod.?

  Cíle Časový horizont dosažení stanovených cílů?

   Jaká jsou kritéria pro hodnocení jednotlivých cílů?

   Kdo bude odpovědný za dosažení cíle?

   Jaké činnosti přispějí k dosažení cíle?

  
Činnosti

 Jaké informace máme pro plnění úkolů a jaké informace potřebujeme získávat v průběhu plnění úkolů?

   Jaké uplatníme metody k prognóze výsledku?

   Kdo bude řídit jednotlivé činnosti, tedy bude odpovědný za dosažení cíle?

   Jaké jsou potřebné síly a prostředky?

  Síly a prostředky Kdo jednotlivé síly a prostředky vyčlení?

   Odkud budou přiděleny prostředky na pokrytí nákladů?

   Jaké metody řízení budou při implementaci uplatněny?

   Jaké zásady budou uplatňovány při implementaci plánu?

  Implementace Jaké budou voleny způsoby získávání informací?

   Jak bude organizována kontrolní činnost?

   Jaké budou využity metody vyhodnocování informací ze situace a kontrolní činnosti?

Plánování

 Při plánování je třeba stanovit čtyři zásadní body: 

Plánovací proces

 1. Cíle 2. Úkoly 3. Síly a prostředky 4. Implementace rozhodnutí

Výsledek činnosti

 



Implementace - rozhodnutí zahrnuje realizaci úkolů plánu 
jednotlivých manažerů (velitelů) s organickými i přidělenými silami 
a prostředky. 

Plánování se uskutečňuje na všech stupních řízení v rozsahu 
odpovídajícím danému stupni řízení a dávající prostor pro koor-
dinaci a plánování úkolů na nižším stupni řízení, což je jedna ze 
zásad procesního řízení. 

Účinný plán také umožňuje realizovat změny. Čím větší vznikne 
časové rozpětí mezi stanovením cílů a předpokládaným okamži-
kem jejich dosažení, o to víc je potřebný plán činností pro jejich 
dosažení. Manažeři (velitelé) musí mít však jasnou představu 
o účincích dosažené změny a také o tom, jak důsledky změny 
využít nebo organizačně zabezpečit. Jestliže známe slabá místa 
naší činnosti,  je naší povinností se na řešení vzniklé situace v této 
oblasti připravit.

Při plánování preventivních opatření, anebo při přijímání roz-
hodnutí k řešení mimořádné nebo krizové situace budou zvláštní 
přístup vyžadovat procesy, které se aktivují pouze v těchto situ-
acích. Takové procesy budou nejvíce ovlivňovat plnění úkolů.
 V závislosti na množství času, který bude mít příslušný manažer 
(velitel) vyčleněných jednotek k dispozici, a podmínkách určitosti, 
rizika nebo neurčitosti, bude volit obsah rozhodovacího proce-
su. Manažer (velitel) bude také moci eliminovat přijatá rozhodnutí, 
která neodpovídají predikovanému průběhu situace v průběhu 
implementace přijatého rozhodnutí. Menší korekce v praxi bude 
manažer (velitel) muset řešit, když při přípravě rozhodnutí využije 
podpory některé z metod pro přípravu podkladů pro rozhodnutí 
a pro ohodnocení alternativ.

Plánování začíná stanovením cílů. Hlavním úkolem plánování 
manažerů (velitelů) je následně určování priorit, pořadí, způsobů 
a termínů plnění úkolů.

Plánovací proces přestává mít smysl, jestliže není možné při-
jaté plány realizovat, a to jak v oblasti prevence nebo při řešení 
mimořádné (krizové) situace. 

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ ČR 
A JEHO NÁVAZNOST NA BEZPEČNOSTNÍ 

STRATEGII ČR
 Základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR ovlivňující 

celkový koncepční rámec problematiky bezpečnosti v ČR je Bez-
pečnostní strategie ČR (dále jen „BS ČR“). Na tento dokument 
navazují dílčí strategie a koncepce – ke klíčovým patří: Vojenská 
strategie ČR Koncepce zahraniční politiky ČR (v příslušných čás-
tech) a další dokumenty (např. aktualizovaná Koncepce ochrany 
obyvatelstva). 

Základní rámec pro formulaci a realizaci BS ČR je dán ústav-
ním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ústavním zákonem
 č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR a dalšími navazujícími záko-
ny. Jeho nedílnou součástí jsou také spojenecké a další meziná-
rodní závazky vycházející     z členství ČR v NATO, EU, Organizaci 
spojených národů (OSN) a Organizaci pro bezpečnost a spolu-
práci v Evropě (OBSE).

Bezpečnost - BS ČR chápe pojem bezpečnost jako žádou-
cí stav, kdy jsou na nejnižší míru snížena rizika pro ČR plynoucí 
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z hrozeb vůči obyvatelstvu, svrchovanosti a územní celistvosti, 
demokratickému zřízení a principům právního státu, vnitřnímu 
pořádku, majetku, životnímu prostředí, plnění mezinárodních bez-
pečnostních závazků a dalším definovaným zájmům.

Bezpečnostní prostředí - pak chápe jako soubor vnitřních 
a vnějších faktorů ovlivňujících bezpečnostní politiku státu. Lze jím 
rozumět prostor nacházející se uvnitř státu i vně státních hranic, 
v němž se realizují a střetávají zájmy státu se zájmy jiných aktérů 
mezinárodních vztahů a v němž se odehrávají procesy, které mají 
významný vliv na úroveň bezpečnosti státu.

Bezpečnostní prostředí je charakterizováno překonáním glo-
bální blokové konfrontace. Důsledek jejího zániku je podstatné 
snížení možnosti vypuknutí globálního válečného konfliktu. Na 
druhé straně se zvýšila možnost vzniku některých rizik a hro-
zeb nižší intenzity, které však ve své kombinaci mohou přerůstat 
v ohrožení velkého rozsahu. Došlo k rozptylu moci a odpo-
vědnosti ve světě. Bezpečnostní rizika jsou četnější, růz-
norodější, různých řádů a různé intenzity. Mohou přicházet 
z rozličných směrů a geografických oblastí. Rizika působící zvenčí 
se mohou ve svých důsledcích kombinovat s riziky uvnitř země. 
Jejich zdrojem jsou, kromě státních, v rostoucí míře nestátní subjek-
ty, které nerespektují mezinárodní závazky a principy.

BS ČR definuje základní hodnoty, zájmy, postoje a ambice ČR 
při zajišťování její bezpečnosti: jsou zde formulovány principy, na 
nichž je bezpečnostní politika ČR založena; definovány životní, 
strategické a další významné zájmy ČR; identifikovány trendy 
a hrozby a z nich plynoucí rizika, jež formují prostředí, v němž ČR 
ochraňuje a prosazuje své zájmy; vymezeny přístupy k ochraně 
zájmů ČR v oblastech zahraniční, obranné a hospodářské politiky 
a v oblasti politiky vnitřní bezpečnosti a veřejné informovanosti; 
a je stanoven základní rámec bezpečnostního systému ČR - jeho 
struktura, úkoly, kompetence a odpovědnosti jednotlivých jeho 
součástí apod.

Možnost vojenských ohrožení státu se snížila na úroveň mini-
mální pravděpodobnosti. Zvyšuje se závislost na společenském 
a účinném postupu mezinárodního společenství proti zdrojům 
ohrožení a při řešení možných mimořádných nebo krizových 
situací. Je nutno počítat rovněž se sílícími vnějšími vlivy, které se 
vymykají kontrole jednotlivých států. Tyto vlivy, vyplývající z pro-
cesu globalizace, se nejzřetelněji projevují v oblasti ekonomické, 
finanční a informační. Jejím projevem je nárůst některých nevo-
jenských a tzv. „asymetrických“ bezpečnostních hrozeb. Ty jsou 
charakterizovány použitím takových způsobů a prostředků ze 
strany protivníka, kterým nemůžeme stejným způsobem čelit. 
Bezpečnost státu je v posledním období stále více vymezována 
jeho schopností čelit nevojenským ohrožením.

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA 
A HROZBY DEFINOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ 

STRATEGIÍ ČR
Pojem riziko pochází z italštiny (risico) a znamená nebezpečí, 

vysokou mírou pravděpodobnosti nezdaru; škody nebo ztráty. 

Hrozba - pod pojmem hrozba Bezpečnostní strategie ČR (BS 
ČR) rozumí jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost 
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poškodit zájmy ČR. Hrozba může být přírodním, tedy na lidské 
činnosti přímo nezávislým, jevem, nebo může být způsobena 
aktérem nadaným vůlí a úmyslem - jedincem, skupinou, orga-
nizací, státem. BS ČR zohledňuje hrozby plynoucí z úmyslného 
jednání, které mohou poškodit zájmy a hodnoty ČR.

Bezpečnostní rizika jsou jevy a procesy, které mohou přímo 
nebo nepřímo negativně působit na společnost, funkce státu nebo 
jeho občany. Bezpečnostní riziko je definované jako možné vzni-
kající nebezpečí za předpokladu, že nebezpečné jevy mohou a 
nemusí nastat.

Riziko - bezpečnostní strategie ČR pod pojmem riziko rozu-
mí možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost 
z bezpečnostního hlediska nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné 
a odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodob-
nost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze zranitelnos-
ti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která 
vychází i z posouzení připravenosti hrozbám čelit. 

Pojem bezpečnostní riziko slouží také k pojmenování určité-
ho prostředí, ve kterém je naděje, že bude zachována rovnováha 
probíhajících jevů a procesů.

V praxi se nesetkáme s tzv. čistými riziky, zpravidla jich sou-
časně působí více. Bezpečnostní rizika jsou zdroje potencionální-
ho ohrožení bezpečnosti státu, které nelze jednoznačně vyloučit. 
Zahrnují možnosti do jisté míry pravděpodobného vzniku krizo-
vé či konfliktní situace (stavu ohrožení, válečného stavu) s těžko 
předvídatelným vývojem.

Bezpečnostní hrozby - bezpečnostní rizika mohou v něk-
terých případech přerůst v bezpečnostní hrozby. Bezpečnostní 
hrozbou se rozumí situace, která ohrožuje stát a je způsobilá jej 
poškodit. Při zajištění bezpečnosti se vychází z průběžného iden-
tifikování bezpečnostních rizik a hrozeb pro společnost, pro obča-
ny a stát a z jejich klasifikace z hlediska aktuálnosti, negativního 
potenciálu ohrožení jeho zájmů a míry pravděpodobnosti jejich 
uskutečnění, a to průběžným získáváním a vyhodnocováním rele-
vantních informací a vytvářením bezpečnostního prostředí.

ZÁJMY ČR V NÁVAZNOSTI NA 
BEZPEČNOSTNÍ STRATEGII ČR

Životní a strategické zájmy ČR, jejichž vzájemné hranice jsou 
proměnlivé v závislosti na konkrétní situaci, jsou definovány 
v Bezpečnostní strategii ČR.

Bezpečnostní zájmy ČR - jsou podle stupně důležitosti rozdě-
leny do tří kategorií: životní, strategické a další významné zájmy.

Životní zájmy
Životním zájmem je zajištění existence ČR, její suverenity, 

územní celistvosti a politické nezávislosti; dále pak je životním 
zájmem obrana demokracie a právního státu a ochrana základ-
ních lidských práv a svobod obyvatel. Ochrana životních zájmů 
státu a jeho občanů je základní povinností vlády ČR. Pro jejich 
zajištění a obranu je ČR připravena využít všech možných přístu-
pů a použít všechny dostupné prostředky.

Strategické zájmy
Naplňování strategických zájmů slouží k ochraně život-

ních zájmů. Zároveň slouží k zajištění společenského rozvoje 
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a prosperity ČR. K jejich prosazování jsou voleny přístupy 
a prostředky přiměřené situaci. Strategickými zájmy ČR jsou 
zejména:

•  bezpečnost a stabilita – především v euroatlantickém prostoru

•  zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN

•   pevná transatlantická vazba v rámci NATO a budování stra-
tegického partnerství mezi NATO a EU

•  komplementární rozvíjení obranných schopností NATO a EU

•   rozvíjení role OBSE v oblasti prevence ozbrojených konflik-
tů, stabilizace a demokratizace

•  potírání mezinárodního terorismu

•   snižování rizika šíření zbraní hromadného ničení (ZHN) 
a jejich nosičů

•  eliminace organizovaného zločinu a nelegální migrace

•    snížení rizika napadení území ČR zbraněmi hromadného 
ničení – pomocí raket či jiných prostředků

•  podpora regionální spolupráce

•   zajištění ekonomické bezpečnosti ČR prostřednictvím posi-
lování globální ekonomické stability, diverzifikací zdrojů stra-
tegických surovin, výrobků, služeb, zdrojů a forem kapitálo-
vých toků a ochrany strategických infrastruktur

•   posilování konkurenceschopnosti domácího obranného 
průmyslu a zajištění adekvátní úrovně strategických rezerv

•   podpora šíření svobody a demokracie a principů právního 
státu

Další významné zájmy
Účelem naplňování dalších významných zájmů je přispět 

k zajištění životních a strategických zájmů, zvyšování kvality života 
občanů ČR a efektivity veřejné správy. Mezi další významné zájmy 
patří zejména:

•   snižování ekonomické a sociální nerovnováhy mezi Severem 
a Jihem ;

•   ochrana životního prostředí a prosazování principů trvale 
udržitelného rozvoje;

•   snižování kriminality a zejména eliminování korupce, nele-
gálních obchodů a daňových úniků;

•   potlačování extremismu včetně eliminace jeho příčin 
a vytváření podmínek pro multikulturní, tolerantní a občan-
skou společnost; 

•   zvyšování efektivity a profesionality státních institucí a soud-
nictví, a v této souvislosti posilování spolupráce státní sprá-
vy a samosprávy a občanů ČR; 

•   podpora vědecko-technického rozvoje s důrazem na nové 
technologie s vysokou přidanou hodnotou inovace;

•   rozvíjení technických a technologických schopností při 
ochraně a přenosu utajovaných informací;

•   prevence a příprava na nepředvídatelné živelní, ekologické 
či průmyslové havárie a katastrofy; 

•   prevence a příprava na nepředvídatelný vznik a šíření 
nakažlivých smrtelných chorob.

SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - I. 
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Z hodnocení hrozeb a rizik v Bezpečnostní strategii ČR vyplý-
vá, že v dohledné budoucnosti lze vyloučit možnost roz-
sáhlého přímého vojenského útoku proti území ČR i území 
jejích spojenců. V důsledku souběžného a vzájemně se pod-
porujícího působení řady negativních trendů se však v posledním 
období zhoršila bezpečnostní situace na globální úrovni, což má 
následky i pro bezpečnost v euroatlantickém prostoru. Trendy 
ústí v jen obtížně předvídatelné hrozby. Jejich vznik a rychlé šíření 
usnadňuje globalizace.

Původci hrozeb a rizik jsou stále častěji nestátní aktéři (teroris-
tické organizace, radikální náboženská, sektářská a extremistická 
hnutí a skupiny), kteří vytvářejí účelová spojenectví mezi sebou či 
s totalitními, diktátorskými a ideologicky nesnášenlivými režimy. 
Cíleně ohrožují demokratický systém chránící základní lidská prá-
va a svobody.

Obtížné předvídání hrozeb a možnost jejich rychlého šíření 
vyžadují kvalitnější a účinnější analýzy a prostředky a systémy 
včasného varování. Státní i nestátní aktéři se snaží tyto systémy, 
včetně elektronických, komunikačních a informačních sítí, ovlád-
nout, poškodit či eliminovat. Existuje vysoké riziko útoků tohoto 
druhu. Rozsáhlé úniky strategicky důležitých informací či zásahy 
do informačních systémů státních institucí nebo podniků a spo-
lečností, které zajišťují základní funkce společnosti a státu, mohou 
ohrozit nejen strategické, ale i životní zájmy ČR.

Teroristické útoky na počátku 21. století ukazují, že působnost 
terorismu je ve stále rostoucí míře globálně koordinovaná. Tero-
rismus ve spojení s extremistickými ideologiemi v kombinaci se 
šířením ZHN vytváří pro ČR a její spojence hrozbu strategického 
významu. Terorismus je asymetrickou strategií: proti definova-
nému protivníku neútočí přímo, přičemž objektem útoku bývají 
zpravidla přímo nezainteresované subjekty. Někteří teroristé usilují 
o získání ZHN. Riziko teroristických útoků na území ČR nebo proti 
zájmům ČR v zahraničí se zvýšilo.

Důsledky globálních klimatických změn způsobené vlivem 
lidské činnosti vytvářejí hrozby v podobě rozsáhlých živelních 
pohrom, které zejména v posledních letech postihly i ČR (např. 
povodně 1997, 1998 a 2002). Vývojová tendence ukazuje, že 
četnost a rozsah těchto hrozeb a s nimi spojených rizik se neu-
stále zvyšuje.

Kromě „nových hrozeb“ globálního charakteru však v globál-
ních kulisách přetrvávají mnohé „hrozby tradiční“ – korupce, orga-
nizovaný zločin, proliferace, hrozba technologických havárií ad.

PROBLEMATIKA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ 
BEZPEČNOSTI ČR VE SMYSLU 

BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE 
ČESKÉ REPUBLIKY 

Vnější bezpečnost 

V rámci vnější bezpečnosti se jedná zejména o udržení spolehli-
vých spojeneckých svazků vycházejících z principů kolektivní obrany, 
prohlubování transatlantických vazeb a posilování funkčnosti struktur 
kooperativní bezpečnosti. Strategickým zájmem jsou také, přátelské 
a korektní vztahy se sousedními státy  a s dalšími zeměmi regionu. 

V ekonomické oblasti jsou strategickými zájmy nerušený chod 
svobodné, konkurenceschopné tržní ekonomiky spolu se zajiště-
ním podmínek pro další hospodářský rozvoj a minimalizaci závis-
losti na jednom zdroji strategických surovin. S tím úzce souvisí 
další pozitivní vývoj evropské integrace.

Vnější bezpečnostní prostředí se pro ČR zásadním způsobem 
změnilo vstupem ČR do NATO. Byl tak splněn jeden ze strate-
gických cílů bezpečnostní politiky ČR. Současně ČR převzala 
příslušný díl odpovědnosti za naplňování bezpečnostní politiky 
NATO.

Pro bezpečnost euroatlantického regionu sehrává zásadní 
roli udržování a rozvoj transatlantické vazby, v jejíž bezpečnostní 
a strategické dimenzi hraje NATO ústřední roli. Vývoj bezpečnost-
ního prostředí a zejména zapojení do boje proti terorizmu vedou ke 
zvýraznění a přesunu některých priorit a rozšíření spektra úkolů. 

Současně se posiluje význam Evropské unie (EU) pro zajišťo-
vání evropské bezpečnosti. Postupně vzniká akceschopnost EU 
v rámci Společné evropské bezpečnostní obranné politiky (CESD 
P), která EU poskytuje nástroje k samostatnému vedení mírových, 
záchranných a humanitárních operací. V rámci naplňování tzv. 
Evropského základního cíle (EHG European Headline Goal vzni-
kají příslušné vojenské kapacity, které budou doplněné o policejní 
síly a další civilní složky.

Vnitřní bezpečnost
Vnitřní bezpečnost je ovlivňována řadou hrozeb a rizik, jejichž 

úroveň se pravidelně posuzuje a následně promítá do úkolů pří-
slušných složek. Současné trendy nárůstu rozsahu a významu 
konkrétních směrů hrozeb a rizik se přenášejí do zvýšených náro-
ků na asistenční roli ozbrojených sil ČR.

Na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik a hrozeb defino-
vaných v Bezpečnostní strategii ČR, Strategické koncepci NATO 
a příslušných zpravodajských hodnoceních je bezpečnostní situa-
ce ČR z hlediska možných dopadů do oblasti obrany a působení 
ozbrojených sil souhrnně charakterizována následujícími aspekty:

•   Vznik rozsáhlejší konvenční agrese proti ČR i NATO je 
v předvídatelném horizontu vysoce nepravděpodobná 
a případnou hrozbu bude možné odhalit s dostatečným 
předstihem umožňujícím přijmout adekvátní opatření. 
V dlouhodobé perspektivě však tuto možnost nelze vyloučit 
a je nutné ji zohlednit v koncepci výstavby a přípravy ozbro-
jených sil ČR.

•   Vážnou bezpečnostní hrozbu představují státy, nevládní 
skupiny a organizace, které nerespektují principy meziná-
rodního práva a demokracie a dopouštějí se násilí, potla-
čování lidských práv a svobod na vlastním území, teroristic-
kých útoků a akcí  v celosvětovém měřítku.

•   Aktuálnost hrozby teroristických útoků, v rámci nichž mohou 
být zákeřným způsobem použity nejrůznější druhy zbraní 
a nebezpečné prostředky, se podstatně zvýraznila a získala 
nový rozměr v podobě šíření ZHN. Velmi obtížná předví-
datelnost takového útoku vytváří specifické požadavky jak 
v oblasti odhalování a prevence, tak z hlediska účinných 
prostředků k jejich odvracení či odstraňování následků.



•   Nadále přetrvávají a v mnoha případech se i zvyšují bezpeč-
nostní rizika nevojenského charakteru, pramenící zejména 
z náboženských a etnických konfliktů nebo hospodářských 
problémů a nestability politického systému, přičemž tato 
rizika mohou vyústit v omezené ozbrojené konflikty, u nichž 
hrozí možnost rozšíření.

•   Další hrozby nevojenského charakteru jsou spojeny zejmé-
na s možným zneužitím nebezpečných látek a technolo-
gií, přírodními a průmyslovými katastrofami, organizova-
ným zločinem, masivními a nelegálními migracemi osob, 
šířením drog, narušením informačních a řídících systémů, 
ohrožením pořádku a majetku občanů.

•   Bezpečnostní hrozby a rizika, jimiž může být ČR ohrože-
na, jsou diferencovaná a jejich vznik a působení se prolínají 
v oblastech civilizačních a společenských, politicko-vojen-
ských, ekonomických, ekologických, v oblasti kriminality 
a organizovaného zločinu.

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA 
CHARAKTERIZOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ 

STRATEGIÍ ČR

Vojenská rizika
Vznik globálního ozbrojeného konfliktu je v nejbližších 10 - 15 

letech málo pravděpodobný. Lze očekávat řadu lokálních kon-
fliktů, které mohou za určitých podmínek eskalovat na regionální 
úroveň. Vojenským aktivitám bude předcházet působení diploma-
tických a zpravodajských služeb. Tato rizika lze dlouhodobě před-
vídat v horizontu měsíců, v případě globálního konfliktu až roků. 
K odstrašení protivníka a eliminaci vojenského rizika bude postup-
ně aktivován obranný systém státu, použití ozbrojených sil bude 
mít převážně charakter bojové činnosti v rámci NATO.

Proliferační rizika
Projevují se snahou řady státních i nestátních subjektů získat 

a zneužít zbraně hromadného ničení a prostředky jejich dopravy na 
cíl. Zahrnují i nezákonné šíření dalších moderních technologií dvojího 
použití i mimo sféru vojenského využití. Charakter rizik je proměnlivý
s možností přechodu z vojenského na nevojenský charakter a nao-
pak. Jejich aktivace je střednědobá v rozmezí měsíců až roků.

Destabilizační rizika
Vyplývají z etnických, náboženských, kulturních a ekonomic-

kých rozporů mezi státními či nestátními subjekty. Přerůstají hra-
nice státu, obvykle rychle přecházejí v lokální ozbrojené konflikty, 
v některých případech i bez použití pravidelných ozbrojených sil. 
Jsou zpravidla doprovázeny terorismem, masovou a násilnou 
migrací. Mají vojenský i nevojenský charakter, mohou přerůst v 
přímé ohrožení s velmi různorodým a obtížně předvídatelným 
rozsahem a vojensko-technickým charakterem, včetně možnosti 
použití zbraní hromadného ničení s pravděpodobnou délkou akti-
vace v rozsahu měsíců až roků.

Globalizační rizika
Představují nejrozsáhlejší spektrum bezpečnostních rizik, 

zahrnující organizovaný zločin, nezákonné obchody a toky finan-
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cí, transfery osob, ohrožení státní infrastruktury, narušení komuni-

kačních a spojovacích sítí, rozsáhlé živelní katastrofy, průmyslové, 

vojensko-technické a ekologické havárie a katastrofy, epidemie 

a pandemie, základní životní, surovinové a přepravní kolapsy. Rizi-

ka mají nevojenský charakter s těžko definovatelnou aktuálnos-

tí a možností aktivace během několika hodin až dnů, s obtížně 

předvídatelným rozsahem, s možností přeměny v ohrožení dosud 

neznámého rozsahu a charakteru.

Obyvatele ČR mohou nejvíce ohrožovat rizika spadající do kate-

gorie rozšíření obchodu s drogami, terorizmus, rasizmus a etnic-

ká nesnášenlivost, hospodářská kriminalita, krádeže, prostituce, 

obchod se ženami a dětmi, vznik domácích zločineckých organi-

zací, praní špinavých peněz, korupce apod., ale také mimořádné 

a krizové situace, ať už jsou způsobeny přírodními živly, technic-

kými či technologickými haváriemi, ekonomickými nebo sociál-

ními formami ohrožení, dále jaderných zbraní nebo jiných ZHN, 

následky ozbrojeného konfliktu a s tím spojená masová migrace 

a kriminalita. Lidé znají příčiny i způsoby řešení mimořádné nebo 

krizové situace. Jak ale ukazují poznatky, je vidět, že na zvládnu-

tí mimořádných nebo krizových situací nebyli a nejsou dokonale 

připraveni nikde na světě. To však neznamená, že následky nelze 

zmírnit a využít zkušenosti z již řešených situací pro zkvalitnění 

ochrany obyvatelstva a jejich majetku. Základem úspěšnosti je 

zvládnutí řízení a uplatňování jeho funkce v praxi.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČR A JEHO 
ZÁKLADNÍ OBLASTI

K zajištění základních funkcí státu, k ochraně demokratických 

hodnot a k zabezpečení lidských a občanských práv slouží ČR 

její bezpečnostní systém. Jeho základním cílem je prosazování 

a ochrana životních, strategických a dalších důležitých zájmů stá-

tu a zajištění adekvátní a efektivní reakce na bezpečnostní hrozby 

a rizika. Systém musí být nejen schopen rizika a hrozby efektivně 

a včas vyhodnocovat, ale také jim předcházet či maximálně snížit 

jejich důsledky.

Základem úspěšného fungování bezpečnostního systému 

je včasná a koordinovaná příprava rozhodujících činností a pří-

slušných řídících a výkonných orgánů na všech úrovních státní 

správy a samosprávy, které se podílejí na zajišťování bezpečnosti. 

V demokratickém státě mají zároveň všechny procedury bezpeč-

nostního systému probíhat v souladu s platným právním zákla-

dem, být dostatečně transparentní a podléhat veřejné kontrole.

Klíčovým předpokladem efektivního fungování bezpečnostní-

ho systému je jeho právní zakotvení, adekvátnost standardních 

a připravenost mimořádných postupů a prostředků. Ty musejí 

odpovídat nárokům, jež na systém klade měnící se bezpečnost-

ní prostředí, stejně jako možné krizové situace. Pro ČR je tedy 

nezbytný dostatečně flexibilní, účelově upravený a centralizovaný 

bezpečnostní systém řízený státem, stejně jako jednotný a koor-

dinovaný postup na všech úrovních systému při realizaci potřeb-

ných opatření. 

Vytváření a optimalizace účinného bezpečnostního systému 

je permanentní procedurou, která mj. vyžaduje nezanedbatelné 

lidské a finanční zdroje.
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Pro bezpečnostní systém je žádoucí, aby byly jeho prvky 
schopny za všech situací stabilně reagovat a fungovat, a aby 
dokázal maximálně absorbovat rizikový potenciál bezpečnostní-
ho prostředí, popř. se úspěšně vyrovnával se zvládáním mimořád-
ných událostí či krizových situací. Vnitřní mechanismy systému 
musí umožňovat rychlý a koordinovaný přechod z běžného stavu 
do krizové situace.

Bezpečnostní systém ČR - je institucionálním nástrojem pro 
zajištění bezpečnosti státu, udržení a prosazení životních, strate-
gických a dalších významných zájmů ČR (definovaných BS ČR), 
a pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky. Bezpečnostní systém 
je úzce propojen s orgány NATO a EU a je nastaven tak, aby byl 
schopný kooperace s mezinárodními organizacemi (OSN, OBSE).

Zajišťování bezpečnosti ČR - bezpečnostní systém ČR 
musí disponovat institucionálními nástroji a strategiemi k zajištění 
definovaných zájmů a ke snížení či eliminaci všech hrozeb a rizik, 
která brání definované zájmy naplňovat. Zajišťování bezpečnosti 
ČR se děje v základních oblastech – pilířích, a to: politice vnitřní 
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, zahraniční politice a obran-
né politice. Průřezový základ pro zajišťování bezpečnosti před-
stavuje finanční a hospodářská politika státu, oblast přírodních 
zdrojů a kritické infrastruktury.

Oblast vnitřní bezpečnosti - pilíře bezpečnostního sys-
tému1) Cílem politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti je formulovat 
a realizovat zásady směřující k ochraně demokratických základů 
státu, zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v ČR. Na 
zajištění vnitřní bezpečnosti aktivně participují všechny prvky bez-
pečnostního systému. Velmi důležitou roli sehrává zodpovědnost 
a podpora občanů.

 Ochrana obyvatelstva - cílem ochrany obyvatelstva je 
zabezpečit ochranu životů, zdraví a majetkových hodnot při 
mimořádných událostech a krizových situacích. Jde o základní 
povinnost a tedy i funkci státu. Základním nástrojem pro koordi-
nování činností a postupů jeho jednotlivých složek při přípravě na 
mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při 
ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 
nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu je IZS. 
Dominantní úlohu v něm sehrává HZS ČR, který plní úkoly v oblas-
ti ochrany obyvatelstva, technických zásahů a požární ochrany při 
jakýchkoliv mimořádných událostech a krizových stavech včet-
ně válečného.2) Prostřednictvím zahraniční politiky (diplomacie) 
prosazuje ČR své zájmy navenek, přičemž usiluje o upevňování 
svého postavení v mezinárodním společenství. Vzhledem k pova-
ze bezpečnostního prostředí prosazuje ČR své zájmy aktivním 
působením v bilaterálních a multilaterálních vztazích.

Obrana - cílem v oblasti obrany a obranné politiky je zajišťová-
ní svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a práv-
ního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším 
ohrožením. ČR k tomu, v souladu se svou zahraniční politikou, 
formuluje základní zásady pro výstavbu, přípravu a použití pří-
slušných prvků bezpečnostního systému ČR. Obranná politika je 
založena na komplexním charakteru zajišťování obrany, spočíva-
jícím v nedělitelnosti jejích vnějších, vnitřních, vojenských a nevo-
jenských aspektů, a v preventivním i operačním působení jednot-
livých prvků bezpečnostního systému.

154

 Průřezový základ pro zajišťování 
bezpečnosti ČR tvoří

Hospodářská politika - vytváří podmínky pro zajišťování 
bezpečnosti státu a eliminuje existující a potenciální bezpečnostní 
rizika v ekonomice země a ve vnějších ekonomických vztazích. 
Zásadním způsobem ovlivňuje produkci zdrojů k zajištění bezpeč-
nosti země. Cílem hospodářské politiky je i minimalizace závis-
losti ekonomiky ČR na dodávkách z hospodářsky nebo politicky 
nestabilních oblastí.

Základní funkcí bezpečnostního systému ČR je řízení a koor-
dinace činnosti jeho jednotlivých prvků, plánování, realiza-
ce, a vyhodnocování činnosti při zajišťování bezpečnosti 
ČR, v době přímé hrozby nebo při vzniku krizové situace. 
Systém musí adekvátně a operativně reagovat na bezpečnostní 
hrozby a rizika a musí být schopen koncepčně a dlouhodobě rea-
govat na měnící se bezpečnostní prostředí.

Bezpečnostní systém ČR je tvořen prvky disponujícími funkčními 
kompetencemi stanovenými příslušnými zákony. Jednotlivé prvky 
vytvářejí hierarchickou strukturu, jsou centrálně řízeny a koordinová-
ny, případně na jednotlivých úrovních působí samostatně v rozsahu 
své působnosti. Bezpečnostní systém ČR vytvářejí prvky zákono-
dárné, výkonné a soudní moci, územní samosprávy, ale i právnické 
a fyzické osoby.

Bezpečnostní systém ČR je nastaven tak, aby byl schopen 
řešit krizové situace a jiné závažné situace související se zajišťová-
ním obrany ČR před vnějším napadením, při plnění spojeneckých 
závazků v zahraničí nebo při účasti ozbrojených sil ČR v meziná-
rodních operacích na obnovení a udržení míru, ale také všechny 
ostatní druhy krizových situací na území ČR.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČR – ČLENĚNÍ 
JEHO PRVKŮ A JEHO ZAJIŠTĚNÍ

Odpovědnost za zajištění bezpečnosti státu mají složky spa-
dající do bezpečnostního systému státu. Vláda a Parlament ČR 
zajišťují nezbytné lidské, věcné a finanční zdroje pro vnitřní a 
vnější bezpečnost ČR. Řídí se principem minimální dostatečnosti 
v možnostech české ekonomiky a státu jako celku a sledují jejich 
optimální využití. Prostředky vyčleněné k zajištění vnější a vnitřní 
bezpečnosti musí odpovídat naléhavosti jednotlivých rizik, musí 
být vyvážené a vzájemně se doplňovat. Zde se promítá úloha 
obranného a civilního nouzového plánování v celém komplexu 
a využívání všech zdrojů. Zajištění bezpečnosti závisí nejenom na 
výši a efektivitě využití vynaložených prostředků, ale též na podílu 
a přístupu občanů a na jejich vůli přispět k bezpečnosti státu. 
Rodina a škola zde mají nezastupitelnou úlohu.

Odpovědnost za zajištění bezpečnosti státu mají složky záko-
nodárné, výkonné, ozbrojené a soudní. Bezpečnostní systém je 
koncipován tak, aby každá z jeho součástí byla schopna realizovat 
zákonem stanovené úkoly samostatně. Za funkčnost komplexního 
působení celého bezpečnostního systému odpovídá vláda ČR.

Členění prvků bezpečnostního systému ČR
 Ústřední prvky 

•   prezident republiky, Parlament ČR, vláda ČR s jednotlivými 
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resorty, Bezpečnostní rada státu a její stálé pracovní orgá-
ny, Ústřední krizový štáb

 Hlavní prvky 

•   jednotlivá ministerstva, ostatní ústřední správní orgány 
(např. Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost)

•   orgány s celostátní působností (např. Bezpečnostní infor-
mační služba, Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad)

 Územní prvky 

 • orgány krajů • orgány obcí   

 Výkonné prvky 

•   ozbrojené síly ČR (např. Armáda ČR, Hradní stráž), ozbro-
jené bezpečnostní sbory (např. Policie ČR, Vězeňská služ-
ba), zpravodajské služby, záchranné, havarijní a jiné sbo-
ry a služby (Hasičský záchranný sbor ČR, zdravotnická 
záchranná služba)

 Další prvky 

•   obecní policie, veřejná stráž (lesní, rybářská), soukromé 
bezpečnostní služby, občanský sektor, dobrovolnická služ-
ba, aj.

 Bezpečnostní systém ČR dále zahrnuje:

•  integrovaný záchranný systém

•  zpravodajský systém

•  hospodářská opatření k zajištění bezpečnosti

•  opatření v oblasti finančního zajištění bezpečnosti

•  vazby a komunikace bezpečnostního systému

•  procesy v bezpečnostním systému

 Zajištění bezpečnostního systému státu:

•   Legislativní zajištění bezpečnostního systému představuje 
vymezení jeho jednotlivých součástí, jejich funkcí a vzá-
jemných vazeb v obecně závazných právních předpisech 
a vyhláškách

•   Hospodářským zajištěním systému se rozumí příprava 
a provádění opatření, která zajišťují chod hospodářství za 
krizové situace. Vede k optimálnímu využití státních hmot-
ných rezerv. Zajišťují distribuci surovin, energií, potravin 
a jiných nezbytných materiálních prostředků a racionální 
využití pracovních sil, využití připravených regulačních opat-
ření ve výrobě a spotřebě, veřejných rozpočtech a v oblasti 
finanční a měnové

•   Finanční zajištění systému spočívá ve vyčlenění přiměře-
ných finančních zdrojů nezbytných pro bezpečnostní sys-
tém jako celek a pro jednotlivé složky

•   Logistické zajištění představuje zejména zabezpečení 
infrastruktury nutné pro činnost bezpečnostního systému. 
Jedná se především o vybudování kvalitního komunikač-
ního systému, vytvoření nezbytných zásob, skladovacích 
kapacit, opravárenských kapacit, míst řízení či koordinace, 
vybudování dopravních cest, zásobovacích vedení nebo 
získání nových typů výzbroje a výstroje, přípravy hospodář-
ské mobilizace země apod.
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•   Zdravotnické zajištění systému spočívá v zabezpečení 
lékařské pomoci a další zdravotní péči za krizové situace. 
Zahrnuje vytvoření nezbytných zásob a skladovacích kapa-
cit zdravotnického materiálu, rozmístění zdravotnických 
zařízení a zdravotního personálu

•   Informačním zajištěním se rozumí podíl orgánů a institucí 
státu, včetně zpravodajských služeb na zajišťování informací 
důležitých pro identifikaci a specifikaci bezpečnostních rizik 
a hrozeb a na realizaci přiměřených opatření

•   Udržení přiměřené průmyslové základny pro obranu je 
důležitým předpokladem zabezpečení bezpečnosti stá-
tu. Jedná se o souhrn státních a soukromých kapacit pro 
výzkum, vývoj, výrobu a zkoušení výzbroje a techniky

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - CHARAKTERISTIKA, CÍL 
A JEHO NAPLŇOVÁNÍ

 Krizové řízení - je definováno krizovým zákonem jako sou-
hrn  řídících  činností věcně příslušných orgánů  zaměřených  na  
analýzu a  vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, orga-
nizování, realizaci a  kontrolu činností prováděných v souvislosti 
s řešením krizové situace (§ 2 písm. a) krizového zákona).

Cíl - cílem krizového řízení je zajištění nejenom připravenosti 
odražení vojenského útoku proti svému území či území smluvních 
spojenců, ale současně účinně reagovat i na nevojenská bezpeč-
nostní rizika. Zároveň musí být zajištěna schopnost zapojit se do 
úsilí mezinárodního společenství při předcházení destabilizujícím 
situacím a ozbrojeným konfliktům, i když neznamenají bezpro-
střední ohrožení životních zájmů ČR. Krizové plánování a krizové 
řízení se uskutečňuje v organizační struktuře bezpečnostního sys-
tému státu. Bezpečnostní systém státu respektuje faktory vnitřní, 
zejména ekonomické možnosti ČR, a vnější, zejména vazby státu 
na mezinárodní bezpečnostní organizace.

Za koordinaci přípravy na krizové stavy (na krizové situace nevo-
jenského charakteru) a jejich řešení odpovídá Ministerstvo vnitra, 
a to včetně přípravy a řešení krizových situací souvisejících 
s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem, které přitom urču-
je a kontroluje postupy Policie ČR (§ 10 odst. 1 a § 3 zákona   
č. 240/2000 Sb.).

Za proces obranného plánování a koordinaci jeho přípravy 
(krizových situací vojenského charakteru) odpovídá Ministerstvo 
obrany (§ 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany ČR).

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy a státních 
hmotných rezerv při přípravě a řešení krizových situací nevojenského 
i vojenského charakteru spadá do působnosti (gesce) Správy 
státních hmotných rezerv, 

Za stavu  ohrožení  státu  vyhlášeného v souvislosti se zajišťo-
váním obrany  ČR před vnějším napadením a za válečného stavu 
plní orgány krizového řízení i právnické a fyzické osoby úkoly sta-
novené krizovým zákonem, pokud zákon o zajišťování obrany ČR 
nestanoví jinak.

Při krizových stavech se postupuje podle krizového zákona, 
avšak tam, kde konkrétní situaci tento zákon výslovně neupravu-
je, se přiměřeně použijí např. ustanovení o provádění záchranných 

SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - I. 



a likvidačních prací podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrova-

ném záchranném systému.

Podle zákona o krizovém řízení se postupuje i tehdy, jsou-li 

nařízena mimořádná veterinární opatření podle zvláštních práv-

ních předpisů (§ 15 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon) 

a vzniklé ohrožení má povahu mimořádné události, jejíž následky 

vedou ke vzniku krizové situace; v těchto případech se stává kraj-

ská nákazová komise součástí krizového štábu kraje a Ústřední 

nákazová komise součástí Ústředního krizového štábu.

V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí 

nebo nouzový stav, se povodňové komise (zákon č. 245/2001 

Sb., vodní zákon) stávají součástí krizového štábu kraje a Ústřed-

ní povodňová komise součástí Ústředního krizového štábu.

Za stavu ohrožení státu podle krizového zákona a za nouzo-

vého stavu  se přiměřeně použijí ustanovení o osvobození od 

dovozního cla (vyhláška 199/2004 Sb., která nahrazuje vyhlášku 

136/1998 Sb., o osvobození od dovozního cla), která se týka-

jí vybraných léčebných látek, nástrojů a přístrojů, zařízení, zboží 

a darů.

KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ 
–  CHARAKTERISTIKA, CÍLE A STRUKTURA

Zajištění bezpečnosti ČR, udržení a prosazení životních 

a strategických zájmů vychází z komplexního pojetí bezpečnosti. 

V případě vzniku rizikových a krizových situací jsou aktivovány 

mechanizmy krizového řízení. Tyto mechanizmy využívají připra-

vené síly, prostředky a zdroje vyplývající ze stanovených zásad 

v dokumentaci krizového plánování.

Charakteristika krizového plánování
Krizové plánování v ČR je nástrojem krizového řízení a je sou-

hrnem plánovacích činností, procedur a vazeb uskutečňovaných 

orgány krizového řízení a jimi určenými státními nebo veřejnými 

institucemi, právnickými nebo podnikajícími osobami k realizaci 

cílů a úkolů   při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva 

za krizových situací.

Krizové plánování se soustřeďuje na proces zpracovávání, 

aktualizace a ověřování krizových plánů a dokumentů s nimi sou-

visejících.

 Cílem krizového plánování je:

•   připravit podmínky pro eliminaci možností vzniku mimořád-

ných nebo krizových situací a odstraňování jejich následků
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•   zabezpečit připravenost potřebných sil, prostředků a zdrojů 
pro zvládání mimořádných a krizových situací

•   vytvořit organizační strukturu pro aktivaci bezpečnostního 
systému ke zvládání mimořádných nebo krizových situací

 Struktura krizového plánování:

•   Krizové plánování k řešení vojenských krizových situací 
zahrnuje plánování opatření k řešení následujících druhů 
krizových situací vzniklých v souvislosti s:

  •   násilnými akcemi subjektů cizí moci za použití vojen-
ských sil proti chráněným zájmům státu, zpravidla jako 
reakce na zapojení ČR do mezinárodních mírových 
a humanitárních misí nebo plnění spojeneckých závazků  
v zahraničí

  •   rozsáhlou a závažnou diverzní činností spojenou se 
zjevnou přípravou vojenské agrese cizí moci

  •  vnějším vojenským napadením státu

  •  plněním spojeneckých závazků v zahraničí

  •   ohrožením základních hodnot demokracie, svobody, 
životů a zdraví občanů v jiných zemích takového roz-
sahu, že dojde k ohrožení bezpečnosti mezinárodního 
prostředí a nutnosti nasazení ozbrojených sil k provede-
ní mezinárodní mírové operace, do které by byly zapoje-
ny ozbrojené síly ČR

•   Krizové plánování k řešení nevojenských krizových situací 
zahrnuje plánování opatření k řešení následujících druhů 
krizových situací vzniklých zejména:

  •   při ohrožení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti ČR 
velkého rozsahu, zejména v souvislosti s:

   •  ohrožením demokratických základů státu

   •   násilnými akcemi subjektů cizí moci spojenými 
s použitím nevojenských sil proti chráněným zájmům 
státu, zpravidla jako reakce na zapojení ČR do mezi-
národních mírových a humanitárních misí nebo plně-
ní spojeneckých závazků v zahraničí

   •  rozsáhlými migračními vlnami

   •   aktivitami mezinárodního zločinu nebo mezinárodní-
ho terorismu velkého rozsahu

   •   hrozbou nebo provedením závažných teroristických 
akcí

   •   závažným a dlouhotrvajícím narušením veřejného 
pořádku
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ZÁKLADNÍ TŘÍDĚNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ A JEJICH NÁVAZNOST NA VYHLÁŠENÍ KRIZOVÝCH STAVŮ

Krizové situace:   Související s obranou

       (vojenského charakteru)

     Nesouvisející Související

     s vnitřní bezpečností s vnitřní bezpečností   

     a veřejným pořádkem a veřejným pořádkem

Krizové stavy: Stav nebezpečí Stav nebezpečí Stav ohrožení státu

     Nouzový stav Nouzový stav Válečný stav

      Stav ohrožení státu

  Nesouvisející s obranou

(nevojenského charakteru)
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   •   nekontrolovatelným nárůstem závažné majetkové 
a násilné kriminality

  •   v důsledku ohrožení ekonomické bezpečnosti ČR, 
zejména v souvislosti s:

   •   narušením finančního a devizového hospodářství 
státu

   •   narušením dodávek ropy a ropných produktů, elek-
trické energie, plynu nebo tepelné energie, potravin, 
pitné vody, léčiv, zdravotnického materiálu a surovin 
nezbytně nutných k chodu hospodářství

   •   narušením funkčnosti dopravní soustavy, veřejných 
informačních a komunikačních soustav

  •   v důsledku jiného ohrožení zdraví a životů velkého počtu 
osob, majetků a životního prostředí velkého rozsahu, 
zejména v souvislosti s:

   •   radiačními haváriemi, haváriemi způsobenými vybra-
nými nebezpečnými chemickými látkami a chemic-
kými přípravky a dalšími technickými a technologic-
kými haváriemi

   •   havarijním znečištěním vodních zdrojů, ovzduší a pří-
rodního prostředí

   •  povodněmi a ostatními živelními pohromami

   •  hromadnými onemocněními a epidemiemi lidí

   •   hromadnými nákazami hospodářských zvířat a cho-
robami polních kultur

  •   při ohrožení základních hodnot demokracie, svobody, 
životů a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsa-
hu, že je nutné a účelné za účasti ČR okamžitě poskyt-
nout mezinárodní humanitární materiální pomoc, vyslat 
civilní humanitární pracovníky, nasadit policejní nebo 
záchranné síly a prostředky

KRIZOVÉ STAVY A JEJICH  VZTAH KE  
KRIZOVÝM SITUACÍM

V některých případech může nabýt mimořádná událost tako-
vých rozměrů, že v  případě živelní pohromy, ekologické nebo 
průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou ohroženy 
životy, zdraví, majetek, životní prostředí, a kterou již není možné 
odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného 
záchranného systému. Dále může být bezprostředně ohrožena 
svrchovanost, územní celistvost, demokratické zásady ČR nebo 
ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdra-
ví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí, nebo je třeba plnit 
mezinárodní závazky o společné obraně.

V těchto případech, popř. i v případě jejich hrozby, se může 
v návaznosti na intenzitu, území rozsah a charakter situace vyhlá-
sit krizový stav.

Krizový stav je tedy vyhlašován v případě hrozby nebo vzni-
ku krizové situace a v přímé závislosti na jejím charakteru 
a rozsahu.

 S ohledem na charakter krizové situace lze v návaznosti na 
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 110/1998 Sb., o bez-
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pečnosti ČR, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, dovodit 
základní třídění krizových situací a jejich návaznost na vyhlášení 
krizových stavů.

Jedná-li se o krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním 
obrany ČR před napadením (bezprostřední ohrožení svrchova-
nosti státu nebo územní celistvosti státu), nebo je-li třeba plnit 
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení 
(krizové situace nevojenského charakteru), lze vyhlásit:

•  stav nebezpečí (§ 3 zákona č. 240/2000 Sb.)

•  nouzový stav (čl. 5 a 6 úst. zákona č. 110/1998 Sb.)

•  stav ohrožení státu (čl. 7 úst. zákona č. 110/1998 Sb.)

Jedná-li se krizové situace, které souvisejí se zajišťováním 
obrany ČR před napadením (bezprostřední ohrožení svrchova-
nosti státu nebo územní celistvosti státu), nebo je-li třeba plnit 
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení 
(krizové situace vojenského charakteru), lze vyhlásit:

•  stav ohrožení státu (čl. 7 úst. zákona č. 110/1998 Sb.)

•  válečný stav (čl. 43 odst. 1 úst. zákona č. 1/1993 Sb.)

Při vyhlašování krizových stavů je nutno vzít v úvahu rovněž 
časovou aktuálnost tohoto aktu. Např. vyhlášení stavu nebezpečí 
je ve smyslu § 3 odstavce 1 krizového zákona bezodkladným 
opatřením, které umožňuje v závislosti na intenzitě a původu 
působících negativních faktorů využít k řešení situace dalších, 
zákonem stanovených, krizových opatření.

Hodnocení intenzity zmíněných negativních faktorů je věcí indi-
viduálního posuzování, zejména s ohledem na rozsah zasažené-
ho nebo ohroženého teritoria a charakteru ohroženÍ.

Lze konstatovat, že rozsah krizové situace je legislativně dekla-
rován vyhlášeným krizovým stavem, jinými slovy je postiženo úze-
mí určité velikosti, tedy při vyhlášení stavu nebezpečí se může 
jednat o území kraje nebo jeho části. Při vyhlášení nouzového 
stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu  je postiženo území 
větší než kraj, maximálně však celé území republiky.

Otázkou však spíše zůstává, jak presentovat intenzitu působe-
ní negativních faktorů. Jednou z podmínek vyhlášení nouzového 
stavu a stavu ohrožení státu totiž je to, že se jedná o poškození 
území v rozsahu větším než značném.

KRIZOVÉ STAVY – „VÁLEČNÝ STAV“, „STAV 
OHROŽENÍ STÁTU“, „NOUZOVÝ STAV“

Válečný stav
Válečný stav se vyhlašuje, je-li Česká republika napadena 

(bezprostřední ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celist-
vosti státu), nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky 
o společné obraně proti napadení.

O vyhlášení válečného stavu rozhoduje Parlament ČR (čl. 43 
odst. 1 úst. zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR) na návrh vlády ČR.

K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí 
usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České repub-
liky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbroje-
ných sil jiných států na území České republiky, jakož i k přije-
tí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech 
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mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je tře-
ba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpo-
loviční většiny všech senátorů (čl. 39 odst. 3 úst. zákona 
č. 1/1993 Sb.).

Pokud je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, rozhoduje o vyhlá-
šení válečného stavu Senát (čl. 11 úst. zákona 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti ČR, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.). 

Vyhlášení válečného stavu je spojeno výlučně s napade-
ním ČR zevně v důsledku agrese nebo plněním mezinárod-
ních smluvních závazků o společné obraně proti napadení. 
Za obranu státu v této souvislosti se nepovažuje ohrožení 
republiky v důsledku vnitřních nepokojů způsobených napří-
klad rasovými nepokoji, separatismem či v důsledku občan-
ské války.

Rozhodnutí o válečném stavu se zveřejňují v hromadných sdě-
lovacích prostředcích a vyhlašují stejně jako zákon (čl. 12 úst. záko-
na č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění ústavního zákona 
č. 300/2000 Sb.) a účinnosti nabývají okamžikem, který se v roz-
hodnutí stanoví.

Stav ohrožení státu (vyhlášený v důsledku 
krizové situace vojenského charakteru)

Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit Parlament 
ČR, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územ-
ní celistvost státu anebo jeho demokratické základy (čl. 7 odst. 1 
úst. zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění ústav-
ního zákona č. 300/2000 Sb.). 

K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je tře-
ba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu 
nadpoloviční většiny všech senátorů (čl. 7 odst. 2 úst. zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění ústavního záko-
na č. 300/2000 Sb.).

Rozsah omezení práv, ukládání povinnosti a jejich rozsah 
nařizuje vláda ČR podle § 5 a § 7 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení.

Rozhodnutí o stavu ohrožení státu se zveřejňují v hromadných 
sdělovacích prostředcích    a vyhlašují stejně jako zákon (čl. 12 záko-
na č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění ústavního zákona 
č. 300/2000 Sb.) a účinnosti nabývají okamžikem, který se v roz-
hodnutí stanoví.

Stav ohrožení státu (vyhlášený v důsledku 
krizové situace nevojenského charakteru)

Stav nebezpečí může Parlament ČR vyhlásit i za situací, které 
nemusí nutně souviset s agresí nebo negativním působením vněj-
ších vlivů na bezprostřední ohrožení svrchovanosti nebo územní 
celistvosti státu, popř. jeho demokratických zásad. Zpravidla pů-
jde o situace, které mají původ ryze v tuzemských příčinách, jako 
jsou například rasové či politické nepokoje přerůstající v občan-
skou válku. 

Procesní otázky spojené s vyhlášením stavu ohrožení státu, 
zveřejněním a vyhlášením rozhodnutí a jeho účinnosti jsou shod-
né jako u stavu ohrožení státu vyhlašovaného v důsledku vojen-
ské krizové situace.

Nouzový stav
Nouzový stav může vyhlásit vláda ČR, v případě živelních 

pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo 
jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdra-
ví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. 

V případě nebezpečí z prodlení jej může vyhlásit i předseda 
vlády ČR. V tomto případě jej však vláda ČR musí do 24 hodin od 
vyhlášení schválit nebo zrušit. O vyhlášení nouzového stavu vlá-
da ČR neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 
ČR, která může nouzový stav zrušit.

 Nouzový stav nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na 
ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.

 Nouzový stav může vláda vyhlásit jen s uvedením důvodů 
na určitou dobu a pro určité území nebo i pro celé území 
státu. 

Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, 
která práva stanovená krizovým zákonem a v jakém rozsa-
hu se v souladu s Listinou základních práva svobod ome-
zují a které povinnosti a v jakém rozsahu  se ukládají. 

Nouzový stav lze vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů, přičemž 
uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, 
pokud vláda ČR nebo Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 

Procesní otázky spojené s vyhlášením nouzového stavu, jeho 
zveřejněním a vyhlášením jsou shodné jako u stavu ohrožení státu 
vyhlašovaného v důsledku vojenské krizové situace.

Rozhodnutí o stavu ohrožení státu se zveřejňují v hromadných 
sdělovacích prostředcích a vyhlašují stejně jako zákon (čl. 12 záko-
na č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění ústavního zákona 
č. 300/2000 Sb).

Problematika vyhlášení nouzového stavu je řešena čl. 5 
a 6 úst. zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění 
ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Rozsah omezení práv, ukládání povinnosti a jejich roz-
sah stanoví § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení. 

Problematika zveřejnění a vyhlášení rozhodnutí a jeho účinnosti 
jsou shodné jako u stavu ohrožení státu vyhlašovaného v důsled-
ku vojenské krizové situace.

KRIZOVÝ STAV – „STAV NEBEZPEČÍ“
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 čin-
ností správních úřadů a složek integrovaného záchranného sys-
tému.

Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje 
hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy (dále 
jen „hejtman“). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom 



neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, 
pokud mohou být krizovou situací dotčeny. 

Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto 
dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády. Není-li 
možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, 
hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu.

Obdobně jako nouzový stav, lze i stav nebezpečí vyhlásit jen 
s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé 
území kraje nebo pro jeho část. 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat 
krizová opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření 
musí být rovněž vyhlášena. 

Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na 
ochranu práva oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.

Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje stejně jako naříze-
ní kraje. Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem, který se 
v něm stanoví. 

Rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce krajského úřadu a na 
úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebez-
pečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby 
v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných infor-
mačních prostředků a místního rozhlasu.

Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlá-
šen, pokud hejtman nebo vláda ČR nerozhodnou o jeho 
zrušení před uplynutím této doby. Vláda ČR stav nebezpečí 
zruší též, pokud nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení. 

Rozhodnutí vlády ČR o zrušení stavu nebezpečí se vyvěsí na 
úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních 
úřadů na území, kde byl stav nebezpečí vyhlášen a zveřejní se 
v hromadných informačních prostředcích a vyhlásí se ve Sbírce 
zákonů. Rozhodnutí vlády ČR nabývá účinnosti okamžikem, který  
se v rozhodnutí stanoví.

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí, v rámci krizo-
vých opatření, obsahovat, mimo jiné, i rozsah omezení práv 
a ukládání povinností. 

V této souvislosti hejtman kraje (primátor hl. města 
Prahy):

  je oprávněn:

•   rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti 
poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace

•   nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, 
terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem  zmír-
nění nebo odvrácení ohrožení

Uvedené povinnosti může uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto 
činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finanč-
ně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom 
hrozí nebezpečí  z prodlení.

 dále je oprávněn:

•  nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob

•   nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči 
nemohou v krizové situaci vykonávat  rodiče nebo jiný  
zákonný zástupce
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•   zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnic-
kých zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských 
záchranných sborů

•   zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociál-
ního zabezpečení (péče) a jejich výplatě

Opatření uvedená v odstavcích a) a b) však hejtman může naří-
dit a využít pouze v rozsahu, která jsou nezbytná pro překonání 
krizové situace.

KRIZOVÉ PLÁNY, PLÁNY KRIZOVÉ 
PŘIPRAVENOSTI A JEJICH ČLENĚNÍ

Dokumentace krizového plánování je plánovacím podkladem 
pro řešení krizových situací. Rozsah a struktura dokumentace 
zpracovávané jednotlivými subjekty zapojenými do procesů kri-
zového plánování je dána v závislosti na jejich začlenění do orga-
nizační struktury soustavy bezpečnostního systému státu (orgánů 
krizového řízení).

Krizový plán je zpracováván, aktualizován a ověřován mimo 
období hrozby vzniku mimořádné nebo krizové situace přísluš-
nými orgány krizového řízení (ústřední správní úřady, krajské úřa-
dy, obce s rozšířenou působností) v rozsahu vycházejícím z jejich 
věcné a územní působnosti.

 Krizové plány zpracovávají:

•  ústřední správními úřady

•  jiné správní úřady

•  orgány kraje

•   další orgány uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 240/2000 
Sb. (Kancelář  Poslanecké sněmovny, Kancelář  Senátu, 
Kancelář prezidenta republiky,  Úřad vlády, Nejvyšší   kont-
rolní  úřad a Bezpečnostní informační  služba)

Obecní úřad určené obce rozpracovává úkoly krizové-
ho plánu kraje na podmínky určené obce (pro zjednodušení 
můžeme hovořit o krizovém plánu určené obce). 

Plán krizové připravenosti zpracovávají vybrané právnic-
ké nebo podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění opatře-
ní vyplývající z krizového plánu. V plánu krizové připravenosti je 
upravena jejich příprava k řešení krizových situací.

 Krizový plán je souhrnný plánovací dokument, kterým orgány 
krizového řízení plánují   ve své věcné a územní působnosti opatření 
a postupy pro případ vzniku krizových situací.

Členění krizového plánu: 
• základní  část  • přílohová část 

 Základní část - obsahuje:

•   vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů správních 
úřadů a jiných státních orgánů a orgánů samosprávy, jimž 
zákon ukládá povinnost zpracovat krizový plán s ohledem 
na charakteristiku území

•  charakteristiku organizace krizového řízení

•   výčet  a hodnocení možných krizových rizik, jejich dopad 
na území a činnost orgánů a organizačních složek státu, 
jejich organizačních celků, právnických nebo podnikajících 
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fyzických osob podílejících se na zajištění krizových opatře-
ní v rámci krizového plánování

•   další podklady a zásady potřebné pro používání přílohové 
části krizového plánu

 Přílohová část - je tvořena dokumenty nezbytnými ke 
zvládnutí krizové situace, zejména:

•   přehled sil a prostředků včetně jejich počtu a využitel-
nosti

•  katalog krizových opatření

•  typové plány

•   povodňové a havarijní plány a další operační plány, které 
pro konkrétní druh krizové situace na daném území stanoví 
postupy, zásady, opatření, síly a prostředky pro její řešení, 
plány jejich nasazení a zabezpečení

•  plán nezbytných dodávek

•  plán hospodářské mobilizace

•  plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu

•   plány spojení, materiálně technického a zdravotnického 
zabezpečení a topografické mapy s vyznačenými riziky 
a řešením ohrožení

Rozpracování krizového plánu kraje 
obecním úřadem určené obce (krizový plán 
určené obce) se člení na část:

•  základní

•   přílohovou, přičemž tato část obsahuje dokumenty určené 
hasičským záchranným sborem kraje

Členění plánu krizové připravenosti 
• základní  část  • přílohová část

 Základní část - obsahuje:

•   vymezení předmětu podnikání a úkolů a opatření, které byly 
důvodem zpracování plánu krizové připravenosti

•   charakteristiku organizace krizového řízení a havarijní při-
pravenosti

•   výčet a analýzu krizových ohrožení, jejich možný dopad na 
činnost

•  zásady pro používání plánu krizové připravenosti

 Přílohová část - je tvořena dokumenty nezbytnými 
k zvládnutí krizové situace: 

•   výpis z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení 
s uvedením  požadavku zpracovatele krizového plánu na 
účast právnických nebo podnikajících fyzických osob  při 
zabezpečení krizových opatření

•   plán akceschopnosti pro zajištění  pohotovosti, připrave-
nosti k plnění krizových opatření a ochrany před účinky kri-
zových situací

•  plán krizových opatření k řešení krizových stavů

•  vnitřní havarijní plán

•   plán opatření hospodářské mobilizace u stanovených sub-
jektů hospodářské mobilizace
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•   plány spojení, topografické mapy s vyznačenými riziky 
a řešením krizových situací

•   přehled  uzavřených smluv a dalších dokumentů mezi 
právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a příslušným 
orgánem krizového řízení nebo zpracovatelem krizového 
plánu

•   další dokumentace potřebná pro řešení krizových stavů, 
zejména statuty a  jednací  řády, vzory hlášení, předpisy, dohody 
o spolupráci

 Dokumentace krizového plánování se zpracovává v písemné 
a elektronické podobě.

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
– JEJÍ POSTAVENÍ A PRACOVNÍ ORGÁNY

BRS je zřízena ústavním zákonem o bezpečnosti. Její složení 
a činnost je dále upřesněna usnesením vlády ze dne 10. června 
1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření 
k zajištění bezpečnosti ČR, v platném znění.

BRS je stálý pracovní orgán vlády, který v rozsahu pověření sta-
noveném vládou koordinuje a vyhodnocuje problematiku bezpeč-
nosti ČR a připravuje vládě návrhy k jejímu zajišťování (plánování).

Základním úkolem BRS je podílet se na tvorbě spolehlivého 
a funkčního bezpečnostního systému ČR, zabezpečovat koordi-
naci a kontrolu opatření k zajištění bezpečnosti ČR a mezinárod-
ních závazků.

V návaznosti na současná rizika a hrozby v oblasti bezpečnosti 
ČR je BRS koncipována jako orgán pro přípravu opatření v této 
oblasti, ale současně i pro řešení vzniklé krizové situace. Je orien-
tována na komplexní zajišťování bezpečnosti ČR.

BRS tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhod-
nutí vlády. Prezident má právo účastnit se schůzí BRS, vyžadovat 
od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy 
otázky, které patří do jejich působnosti.

Jednání BRS se mohou, na základě usnesení vlády o BRS, 
zúčastnit podle potřeby i další ústavní činitelé, vedoucí jiných 
správních úřadů, kteří nejsou členy BRS, guvernér ČNB a před-
stavitelé orgánů územní samosprávy a další odborníci. 

Předseda BRS svolává schůze BRS pravidelně, nejméně však 
jednou za tři měsíce, případně podle potřeby. 

BRS má předsednictvo, které na svých jednáních zejména posu-
zuje aktuální bezpečnostní situaci ve světě a v ČR. Předsednictvo 
BRS je složeno z předsedy BRS (premiér), místopředsedy BRS, 
ministra zahraničních věcí, ministra obrany a ministra financí. Jed-
nání předsednictva BRS se zúčastňuje ředitel sekretariátu BRS. 

Činnost BRS zabezpečuje sekretariát BRS. Funkci sekretariá-
tu BRS vykonává odbor obrany a bezpečnosti Úřadu vlády ČR.

Přestože byla BRS ustavena na základě ústavního zákona, 
není ústavním orgánem a není jí tímto ani žádným jiným zákonem 
dána pravomoc přijímat rozhodnutí v oblasti zajištění bezpeč-
nosti ČR. Na základě usnesení vlády o BRS může BRS v oblasti 
zajišťování bezpečnosti ČR žádat informace a analýzy od všech 
ministrů a vedoucích jiných správních úřadů a ukládat jim úkoly 
spojené  se zajišťováním bezpečnosti ČR.
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BRS může podle potřeby, zpravidla na návrh členů BRS, zřizo-
vat a rušit odborné pracovní skupiny, v jejichž čele stojí zpravidla 
člen BRS, které se zabývají dílčími otázkami v oblasti působnosti 
BRS, zejména připravují podklady pro zasedání BRS. 

BRS je tělesem, které na centrální úrovni vyhodnocuje rizika 
a hrozby a přijímá příslušná opatření. K tomu využívá své pracovní 
orgány.

V rámci BRS působí čtyři stálé pracovní 
výbory BRS:

•   Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politi-
ky (VKZBP)

 Hlavním úkolem VKZBP je koordinace zahraniční bezpečnostní 
politiky ČR s důrazem na mezinárodní postavení ČR a na vztahy 
s mezinárodními bezpečnostními organizacemi. Kromě projedná-
vání relevantních materiálů pro BRS zajišťuje VKZBP informova-
nost zainteresovaných resortů o aktuální zahraniční bezpečnostní 
situaci a jejích aspektech s důrazem na mezinárodní postavení 
ČR. Je v gesci ministra zahraničních věcí.

•  Výbor pro obranné plánování (VOP)

Hlavním úkolem VOP je koordinace plánování opatření k zajiš-
tění obrany ČR. Je v gesci ministra obrany.

•  Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP)

Hlavním úkolem VCNP je koordinace a plánování opatření 
k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva 
a ekonomiky, ochrany kritické infrastruktury včetně zabezpečo-
vání opatření pro případ radiační havárie, preventivních opatření 
proti použití zbraní hromadného ničení, včetně řešení odstraňo-
vání následků jejich použití, a sladění požadavků na civilní zdroje, 
nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR. Je v gesci ministra vnitra.

•  Výbor pro zpravodajskou činnost (VZČ)

Hlavním úkolem VZČ je koordinace činností zpravodajských 
služeb ČR a plánování opatření k zajištění zpravodajské čin-
nosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují 
a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR. 
VZČ samostatně nevyvíjí zpravodajskou činnost. Je v gesci před-
sedy vlády. 

 Ústřední krizový štáb (ÚKŠ)

 V systému BRS je zařazen také ÚKŠ, který je podle krizové-
ho zákona pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. 
ÚKŠ není výkonným orgánem, ale pouze předkládá návrhy na 
řešení krizových situací na schůzi BRS nebo v případě nebezpe-
čí z prodlení přímo vládě. ÚKŠ zejména zabezpečuje operativní 
koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace opatření 
přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady k zame-
zení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné závaž-
né situace a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení 
územních správních úřadů a orgánům územní samosprávy. 

KRIZOVÉ ŠTÁBY – SLOŽENÍ A ÚKOLY
Krizový štáb zřizují orgány krizového řízení v případě hrozby 

nebo při řešení krizových situací. Krizové štáby jsou pouze pra-
covními orgány, tzn. že nemají žádné výkonné pravomoci. Složení 
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krizového štábu a jeho působnost je zpravidla vymezena statu-
tem. Náležitosti týkajících se jednání, resp. způsoby jejich zasedá-
ní, pak řeší jednací řád, který je vnitřním předpisem.

 Na ústřední úrovni je zřizován Ústřední krizový štáb (dále 
jen „ÚKŠ“), který je pracovním orgánem vlády. V rámci své působ-
nosti předkládá návrhy na řešení krizových situací na schůzi BRS 
nebo v případě nebezpečí z prodlení přímo vládě. ÚKŠ zejména 
zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování 
stavu realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými 
správními úřady k zamezení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové 
situace, nebo jiné závažné situace a poskytuje podporu činnosti 
orgánům krizového řízení územních správních úřadů a orgánům 
územní samosprávy. 

Podle charakteru krizové situace předseda vlády jmenu-
je předsedou ÚKŠ ministra obrany (krizová situace vojenského 
charakteru – vnější vojenské ohrožení ČR, plnění spojeneckých 
závazků v zahraničí a účast ozbrojených sil ČR v mezinárodních 
operacích na obnovení a udržení míru) nebo ministra vnitra (krizo-
vá situace nevojenského charakteru – ostatní druhy ohrožení ČR, 
při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí 
a při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací v přípa-
dě havárií a živelních pohrom). Složení ÚKŠ stanovuje vláda ČR 
svým usnesením, resp. schválením Statutu ÚKŠ. 

V případě vyhlášení krizového stavu se součástí ÚKŠ stává 
Ústřední povodňová komise   a Ústřední nákazová komise. 

Krizové štáby ministerstev a jiných správních úřadů 
(§ 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb.) jsou jako pracovní 
orgány zřizovány k řešení krizových situací. Činnost krizových štábů 
při řešení krizové situace je zaměřena zejména na řešení úkolů, které 
vyplývají z jejich působnosti při zajišťování bezpečnosti ČR. Vychá-
zejí z platných zákonů a dalších právních norem, včetně krizového 
zákona, a dále z úkolů vyplývajících z usnesení vlády, z usnesení 
BRS a v neposlední řadě z krizových plánů a plánů obrany. 

Konkrétní úkoly a složení krizového štábu ministerstva nebo 
jiného správního úřadu určuje příslušný ministr nebo vedoucí 
správního úřadu. 

V rámci kraje zřizuje k řešení krizových situací hejtman kraje 
jako svůj pracovní orgán krizový štáb kraje (§ 14 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 240/2000 Sb.). 

V rámci správního území určené obce zřizuje k řešení krizo-
vých situací starosta určené obce  [§§ 15 odst. 4 písm.a) a 21 
odst. 2 písm.b) zákona č. 240/2000 Sb.] jako svůj pracovní orgán 
krizový štáb určené obce.

V rámci správního území obce může zřídit k řešení krizových 
situací starosta obce (§ 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.) jako 
svůj pracovní orgán krizový štáb obce.

Složení krizového štábu kraje a určené 
obce

 Členy krizového štábu kraje nebo obce jsou (nařízení 
vlády č. 462/2000 Sb.):

• členové příslušné bezpečnostní rady

•  členové stálé pracovní skupiny krizového štábu, kterými 
jsou:
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  •   tajemník krizového štábu, který je současně tajemníkem 
příslušné bezpečnostní rady

  •    pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu urče-
né obce

  •   zástupci složek integrovaného záchranného systému 
a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné udá-
losti nebo krizové situace.

Pokud zřídí krizový štáb obce starosta jiné než určené obce, 

pak z hlediska určení jednotlivých členů přihlédne v přiměře-
né míře ke struktuře složení krizového štábu určené obce, a to 
zejména s ohledem na  reálnou možnost obsazení funkcí fyzic-
kými osobami.

O uvedení pracovní skupiny nebo její části do pohotovosti 
a o povolání osob je oprávněn rozhodnout vedoucí krizového štábu, 
a to v návaznosti na druh krizové situace nebo mimořádné události.

Krizový štáb kraje nebo určené obce svolává hejtman kraje 
nebo starosta určené obce operativně, a to zejména k projednání 
zásadních záležitostí týkajících se řešení krizových situací a přijetí 
krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních 
práva svobod. 

Krizový štáb kraje dále posuzuje přiměřenost krizových 
opatření přijatých v určených obcích a navrhuje  jejich pozasta-
vení, změnu nebo  zrušení. V  případě závažných nedostatků 
v době krizového stavu doporučuje  převedení plnění úkolů sta-
rosty na zmocněnce.

 Krizový štáb kraje a určené obce musí být svolán vždy 
v případě, že

•   je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho 
část patřící do působnosti orgánu krizového řízení

•   je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působ-
nosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část

•   jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací

•   je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordina-
ci záchranných a likvidačních prací

•  jde o úkol prováděný při cvičení

  K úkolům stálé pracovní skupiny krizového štábu patří:

•   nepřetržité jednání při řešení krizové situace nebo při koor-
dinaci záchranných a likvidačních pracích

•   analyzovat vývoj krizové situace nebo mimořádné události 
a dokumentovat postup řešení

•   podávat vedoucímu krizového štábu návrh na způsob řeše-
ní, postup při ochraně  obyvatelstva a na vyhlášení, změnu 
nebo odvolání krizového stavu (využívá při tom zejména 
havarijní plán, vnější havarijní plány a krizový plán)

•   soustřeďovat informace o stavu sil a prostředků, vést cel-
kový přehled jejich nasazení a rozpracovávat návrhy jejich 
využití,

•   organizovat spojení s krizovými štáby určených obcí, krajů
a krizovým štábem Ministerstva vnitra

•   zabezpečovat informování veřejnosti o přijatých opatřeních 
a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné udá-
losti

•   připravovat technickou a informační podporu nasaze-
ným silám a prostředkům, vést evidenci finančních výdajů 
a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné 
události

•   organizovat ochranu obyvatel postiženého území včetně 
zajištění zásobování a humanitární pomoci

•   zabezpečovat ukládání a využívání pracovní povinnosti, 
pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné pro-
středky

HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ 
STAVY – JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY 

A ČLENĚNÍ STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
Krizové stavy, kterými jsou stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohrožení státu a válečný stav, odůvodňují zavedení zvláštních 
hospodářských opatření, za které se považují organizační, mate-
riální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v těchto 
krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, 
prací a služeb, bez nichž nelze překonání uvedených krizových 
stavů zajistit. 

V rámci těchto opatření pro krizové stavy, včetně jejich přípravy 
a přijetí,  jsou konkrétními povinnostmi vedle státních orgánů 
a správních úřadů, zavázány i fyzické či právnické osoby.

 Hospodářská opatření jsou přijímána po vyhlášení kri-
zových stavů a jsou určena: 

•   k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území 
ČR umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na 
zdraví

•   pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpeč-
nostních sborů

•  hasičských záchranných sborů a havarijních služeb

•  pro podporu výkonu státní správy

 Systém hospodářských opatření pro krizové stavy 
zahrnuje:

•  systém nouzového hospodářství

•  systém hospodářské mobilizace

•  použití státních hmotných rezerv

•  výstavbu a údržbu infrastruktury

•  regulační opatření

Systém nouzového hospodářství
Systém nouzového hospodářství při krizových stavech zabez-

pečuje, aby nezbytné dodávky probíhaly způsobem obvyklým pro 
období mimo krizové stavy. V případech, kdy odborně přísluš-
ný ústřední správní úřad prokazatelně nemůže zajistit nezbytnou 
dodávku, lze příslušné zásoby pořídit z prostředků státu a udržo-
vat je jako pohotovostní zásoby. 

Zásoby pro humanitární pomoc
Součástí systému nouzového hospodářství jsou i zásoby 

pro humanitární pomoc, které jsou vytvářeny Správou státních 
hmotných rezerv (SSHR) v systému státních hmotných rezerv. 
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O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda SSHR 
na základě požadavku krajského úřadu, obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností nebo určené obce. Za přidělení zásob pro 
humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou 
situací odpovídá hejtman, starosta obce s rozšířenou působností 
nebo starosta určené obce, kterému byly tyto zásoby poskytnuty. 
Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.

Systém hospodářské mobilizace
Systémem hospodářské mobilizace jsou organizační, mate-

riální, 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. 

Na základě požadavků ozbrojených sil a ozbrojených a bez-
pečnostních sborů zpracovává ústřední správní úřad, kterému je 
svěřena pravomoc k jejich řízení, plán hospodářské mobilizace, 
který je součástí krizového plánu. 

Výstavba a údržba infrastruktury
 Požadavky na výstavbu infrastruktury vyplývají z krizo-

vých plánů. Infrastrukturou se rozumí:

•   stavby určené pro účely hospodářských opatření pro krizo-
vé stavy ve vlastnictví  ČR, k nimž má právo hospodaření 
správní úřad

•   stavby sloužící pro účely hospodářských opatření pro krizové 
stavy, k nimž  má ČR zřízeno věcné břemeno a které jsou ve 
vlastnictví právnických nebo podnikajících fyzických osob

•   technické zabezpečení staveb vnitřními rozvody inženýr-
ských a telekomunikačních  sítí, počínaje  přípojkou k veřej-
nému rozvodu těchto sítí

•  technologické vybavení staveb

•   pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící pro 
dopravní obsluhu  staveb

Regulační opatření
Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových 

surovin, výrobků a energií nebo usměrnění spotřeby v souladu 
s krizovými plány v případech, kdy krizová situace nabývá takové-
ho rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování 
nezbytných dodávek dostatečně účinné.

Regulační opatření mohou být přijata jen v případě, že účinku 
s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak. Mohou být vyhlášena jen 
na nezbytně nutnou dobu. K jejich zrušení musí  dojít nejpozději 
při zrušení krizových stavů.

Státní hmotné rezervy
Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na hmotné 

rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby a zásoby pro 
humanitární pomoc.

Hmotné rezervy - tvoří vybrané základní suroviny, materiály, 
polotovary a výrobky. Jsou určeny pro zajištění obranyschopnosti 
a obrany státu, po odstraňování následků krizových situací a pro 
ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu.

Mobilizační rezervy - tvoří vybrané základní suroviny, mate-
riály, polotovary, výrobky, stroje a  jiné majetkové hodnoty určené 
pro zajišťování mobilizačních dodávek.

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

Zásoby pro humanitární pomoc - tvoří vybrané základ-
ní materiály a výrobky určené po vyhlášení krizových stavů 
k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně 
postižené.

Tvorba státních hmotných rezerv je součástí  krizových plánů.

INFORMAČNÍ SYSTÉM ARGIS 
(INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ 

CIVILNÍCH ZDROJŮ) A JEHO VYUŽITÍ 
V NOUZOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Informační systém ARGIS (Informační systém pro plánování 
civilních zdrojů) byl zpracováván s cílem dosáhnout informačního 
zabezpečení činností směřujících k naplnění povinností uložených 
zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro kri-
zové stavy, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2001. 

Informační systém ARGIS slouží pro správu informací 
z oblasti hospodářské mobilizace a civilního nouzového pláno-
vání. S ohledem na celostátní využití systému je budován tak, 
aby splňoval požadavky vyplývající jak z platné, tak i připravované 
legislativy.

Posláním informačního systému ARGIS je ekonomicky efektivní 
správa zdrojů, kterými orgány krizového řízení mohou disponovat 
v případě krizových situací velkého rozsahu. Takovými zdroji 
jsou například suroviny, pohonné hmoty, dopravní prostředky a 
jiná technika, potraviny, lidé se speciální kvalifikací atd. Vedle 
toho může informační systém ARGIS uchovávat i řadu dalších 
informací, které nejsou zákonem stanovené, ale jejichž znalost 
může podstatně zefektivnit zejména humanitární či obnovovací 
aktivity.

Systém pro plánování civilních zdrojů umožňuje zachycovat 
veškeré potřebné informace o výrobních či skladových kapacitách 
na daném teritoriu a i případné smluvní vztahy hospodářských 
subjektů se státem. Současně umožňuje operativně vyhledávat 
jednotlivé typy zdrojů, analyzovat výrobní řetězce a plánovat jejich 
efektivní využití. 

Základním smyslem systému je sběr a udržování informací 
o zdrojích a jejich vazbách. Jedná se jak o zdroje podporova-
né státem pro případ válečné situace (tj. mobilizační zásoby  či 
vytvoření a uchování schopností transformace výroby při stavu 
ohrožení a válečném stavu), tak obecně o jakékoliv zdroje, kte-
ré se na vymezeném území nacházejí a patří třeba podnikům či 
jiným ekonomickým subjektům.

Sběr informací o zdrojích na daném teritoriu je jedním 
z důležitých úkolů hasičských záchranných sborů krajů. Podle 
§ 15 odst. 3 krizového zákona je hasičský  záchranný sbor kra-
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je  je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, 
shromažďovat a evidovat vybrané údaje pokud jsou nezbytné pro 
zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací.

PŘEDMĚT ZÁKONA Č. 110/1998 Sb., 
O BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY, 

V PLATNÉM ZNĚNÍ
Zákon o bezpečnosti České republiky je základní specifickou 

legislativní normou upravující problematiku bezpečnosti země 
a je pilířem nového moderního pohledu na strukturu  a působnost 
orgánů krizového řízení ČR. Stanovuje, že „Zajištění svrchovanos-
ti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejich demokratic-
kých základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot  je 
základní povinností státu.“

Tato ústavně právní norma je základní platformou pro řeše-
ní situací při krizových stavech a zároveň specifikuje podmínky, 
za kterých může být buď pro omezené nebo pro celé území 
státu vyhlášen některý z druhů obecně definovaného krizové-
ho stavu – nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný 
stav. Důvodem pro vyhlášení krizového stavu je bezprostřed-
ní ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických 
základů České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořá-
dek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo 
životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky 
o společné obraně. Podmínkami pro vyhlášení určitého krizového 
stavu je intenzita, územní rozsah a charakter situace v důsledku 
konkrétního ohrožení. 

 Zákon stanovuje, kterými subjekty je zajišťována  
bezpečnost ČR. Těmito subjekty jsou:

•  ozbrojené síly

•  ozbrojené bezpečnostní sbory

•  záchranné sbory 

•  havarijní služby

Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a práv-
nické a fyzické osoby jsou povinny se na zajišťování bezpečnosti 
ČR podílet.

Dále jsou blíže specifikovány podmínky vyhlášení, trvání 
a ukončení nouzového stavu s tím, že vláda může vyhlásit nouzo-
vý stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmys-
lových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném 
rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo 
vnitřní pořádek a bezpečnost. V případě nebezpečí z prodlení 
může nouzový stav vyhlásit předseda vlády a jeho rozhodnutí vlá-
da do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Poslanecká sně-
movna musí být o vyhlášení nouzového stavu vládou informována 
a může toto vyhlášení zrušit.

 Nouzový stav může být vyhlášen jen s uvedením důvodů na 
určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzo-
vého stavu musí být vládou vymezeno, která práva a v jakém roz-
sahu se omezují a naopak, které povinnosti a v jakém rozsahu se 
ukládají. Vyhlášení nouzového stavu může být nejdéle na dobu 30 
dnů a uvedená doba může být prodloužena jen po předchozím 
souhlasu Poslanecké sněmovny. Nouzový stav končí uplynutím 

doby, na kterou byl vyhlášen (pokud vláda nebo Poslanecká sně-
movna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby).

Stav ohrožení státu vyhlašuje Parlament na návrh vlády, je-li 
bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celist-
vost státu anebo jeho demokratické základy.

Zákon dále ustanovuje Bezpečnostní radu státu (BRS), kterou 
tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády. 
BRS v rozsahu pověření, kterou stanovila vláda, připravuje vládě 
návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR.

PŘEDMĚT ZÁKONA Č. 240/2000 Sb., 
O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ A O ZMĚNĚ 

NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (KRIZOVÝ ZÁKON), 
V PLATNÉM ZNĚNÍ

Krizový zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů 
a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti 
právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, 
které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky 
před vnějším napadením a při jejich řešení.

V rámci Hlavy I - krizový zákon vymezuje pojmy jako krizové 
řízení, krizová situace, pracovní povinnost, pracovní výpomoc, 
věcné prostředky. Podrobně řeší problematiku stavu nebezpe-
čí, kdo jej vyhlašuje a způsob vyhlašování, jaké náležitosti musí 
obsahovat, dobu trvání a způsob jeho ukončení. 

Hlava II - ve svých dílech 1 až 7 charakterizuje jednotli-
vé orgány krizového řízení, jejich úkoly při zajišťování připrave-
nosti a vlastním řešení krizových situací. Ustanovuje konkrét-
ní úkoly, které plní vláda a jaká práva a svobody může omezit 
za nouzového stavu a stavu ohrožení státu a za jakých pod-
mínek. Obdobně jaká opatření je za uvedených stavů opráv-
něna nařídit. Dále stanovuje úkoly ministerstvům a jiným 
správním úřadům s  důrazem na zpracování krizového plánu 
a zřízení krizových štábů. Blíže specifikuje postavení Minister-
stva vnitra jako koordinačního resortu v přípravě na krizové stavy 
a jejich řešení a speciální úkoly Ministerstva zdravotnictví, Minis-
terstva dopravy a České národní banky. 

Stanovuje úkoly orgánů kraje a ostatních orgánů s územní 
působností (kraj, hejtman, HZS kraje, Policie ČR, orgánů obcí - 
starosta, obecní úřad).

Dále řeší postavení bezpečnostní rady kraje a určené obce, 
finanční zabezpečení, zabezpečení informačních systémů krizo-
vého řízení a vymezuje oblast zvláštních skutečností. Současně 
uvádí, které další orgány jsou povinny zpracovat krizový plán.

Hlava III – řeší problematiku práv a povinností právnických 
a fyzických osob ve vztahu ke zpracování plánu krizové připra-
venosti, poskytování věcných prostředků a poskytování pracovní 
výpomoci. Za nouzového stavu a stavu ohrožení státu vykonává-
ní pracovní povinnosti. Současně řeší výjimky při poskytnutí věc-
ných prostředků, pracovní výpomoci nebo pracovní povinnosti 
fyzických osob a možnosti poskytovat dobrovolnou pomoc.

Hlava IV –  řeší provádění kontrol stanovenými orgány 
v mezích své působnosti, ukládání pokut za nesplnění uložených 
povinnosti podle krizového zákona a řešení náhrad za omeze-
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ní vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného pro-
středku, vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci. 
Současně řeší náhradu škod způsobenou právnickým a fyzickým 
osobám a poskytování státní podpory fyzickým osobám a obcím 
při haváriích nebo živelních pohromách.

Hlava V – stanovuje, že na rozhodování a ukládání povinností 
podle krizového zákona  se nevztahuje správní řád s výjimkou 
ukládání pokut. Dále stanovuje, že za stavu ohrožení státu vyhlá-
šeného v souvislosti se zajišťováním obrany ČR před vnějším 
napadením a za válečného stavu plní orgány krizového řízení 
i právnické a fyzické osoby úkoly stanovené tímto zákonem, 
pokud zvláštní předpis (zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky) nestanoví jinak. Zároveň stanovuje, 
že působnosti stanovené  krajskému úřadu nebo hejtmanovi 
nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo 
jejímu starostovi nebo obecnímu úřadu nebo starostovi jsou 
výkonem státní správy v přenesené působnosti.

POVODŇOVÉ PLÁNY
 Problematiku mimo jiné i povodňových plánů řeší zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) v platném znění.

Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob 
včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti 
ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečo-
vacích prací, způsob zajištění včasné aktivizace povodňových 
orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, 
přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní nar-
ušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené 
směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

 Základní strukturu povodňových plánů územních
 celků tvoří:

•   povodňové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, 
v jejichž územních obvodech může dojít k povodni

•   povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností, které zpracovávají obce s rozšířenou působ-
ností 

•   povodňové plány správních obvodů krajů, které zpracová-
vají příslušné orgány krajů v přenesené působnosti ve spo-
lupráci se správci povodí

•   povodňový plán České republiky, který zpracovává Minis-
terstvo životního prostředí

 Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v zápla-
vovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají 
povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňo-
vým orgánem obce jejich vlastníci. Při pochybnostech o rozsahu 
této povinnosti rozhoduje vodoprávní úřad, který rovněž může 
uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, 
které se nacházejí v záplavových územích, je-li to nutné s ohle-
dem na způsob jejich užívání.

 Obsah povodňových plánů se dělí na : 

•   věcnou část, která zahrnuje zejména údaje potřebné pro 
zajištění ochrany před povodněmi určitého objektu, obce, 

povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity pro 
vyhlašování stupňů povodňové aktivity

•   organizační část, která obsahuje zejména seznamy, adresy 
a spojení na účastníky ochrany před povodněmi, jejich úko-
ly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně 
organizace hlásné a hlídkové služby

•   grafickou část, která obsahuje zpravidla zákresy záplavo-
vých území, území ohrožená zvláštní povodní, evakuační 
trasy a místa soustředění, informační místa atd.

V povodňových plánech je kladen důraz na včasnou a spo-
lehlivou informovanost o vývoji povodně, na možnosti ovlivnění 
odtokového režimu, na včasnou aktivaci povodňových orgánů, 
zabezpečení hlídkové služby a ochrany objektů, přípravu 
a organizaci zabezpečovacích a záchranných prací a zajiště-
ní nezbytných povodní narušených funkcí v postiženém 
území.

Zpracovatelé povodňové plány každoročně přezkoumáva-
jí a podle potřeby doplňují a upravují. Věcnou a grafickou část 
povodňového plánu územních celků předkládají zpracovatelé 
nadřízenému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povod-
ňovým plánem vyšší úrovně. Organizační část průběžně opra-
vují a poskytují povodňovým orgánům a dalším zainteresovaným 
účastníkům k využití.

PŘEDMĚT ZÁKONA Č. 59/2006 Sb., 
O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, 
V PLATNÉM ZNĚNÍ - VE VZTAHU KE 
ZPRACOVÁNÍ HAVARIJNÍCH PLÁNŮ

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, stano-
ví v souladu s právem Evropských společenství systém preven-
ce závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna 
vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek.

Stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících fyzic-
kých osob, které vlastní nebo užívají objekt nebo zařízení podle 
odstavce 1, jakož i povinnosti ostatních právnických osob a pod-
nikajících fyzických osob při zabezpečování prevence závažných 
havárií podle tohoto zákona.

Každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, kte-
rá užívá anebo bude vlastnit nebo užívat objekt nebo zařízení, 
v němž je nebo bude umístěna nebezpečná látka, je povinna 
zařadit objekt nebo zařízení do příslušné skupiny v případě, kdy 
množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je 
stejné nebo vyšší, než je množství uvedené v přloze 1 k tomuto 
zákonu. V případě, že se v objektu nachází více nebezpečných 
látek v množství menším, než je uvedeno v příloze č. 1, musí kaž-
dá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá takový 
objekt nebo zařízení, provést součet poměrných množství umís-
těných nebezpečných látek podle vzorce uvedeného v příloze 
č. 1. (§ 3 odst. 2).

Krajský úřad (dále jen „KÚ“) zařazení objektu nebo zařízení do 
skupiny A nebo B posoudí a vyhodnotí možnost vzniku domi-
no efektu vyplývajícího z polohy okolních objektů nebo zařízení 
a z druhu a množství v nich umístěné nebezpečné látky. Na zákla-
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dě toho vydá KÚ rozhodnutí o zařazení tohoto objektu nebo zaří-
zení do skupiny A nebo B. KÚ přitom není vázán tím, zda navrhnul 
provozovatel zařazení do skupiny A nebo B. Provozovatelé zařa-
zení do příslušné skupiny jsou povinni plnit všechny povinnosti 
vyplývající pro ně ze zákona o prevenci závažných havárií. V pří-
padě, že se na provozovatele nevztahují povinnosti podle zákona 
o prevenci závažných havárií (nezařadili se ani do skupiny A ani 
B), je povinen tuto skutečnost protokolárně zaznamenat, protokol 
včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům a 
stejnopis protokolu včetně seznamu zaslat KÚ.

Povinnosti provozovatelů zařazených do skupiny:

•  nezařazení: protokol o nezařazení,

•  skupina A: 

  •  návrh na zařazení 

  •   pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku 
závažné havárie

  •  analýzu a hodnocení rizik závažné havárie)

  •  bezpečnostní program prevence závažné havárie

  •  plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení

•  skupina B: 

  •  návrh na zařazení

  •   pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku 
závažné havárie

  •  analýza a hodnocení rizik závažné havárie

  •  bezpečnostní zpráva

  •  plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení

  •  vnitřní havarijní plán 

  •   podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro 
vypracování vnějšího havarijního plánu

Havarijní plány podle zákona o prevenci 
závažných havárií (§ 10)

HP jsou dokumenty, v nichž jsou uvedeny popisy činností 
a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedou ke zmír-
nění jejich dopadů, zejména scénáře odezvy na závažnou havárii, 
modifikované na místní specifika a případně i na časový souběh 
několika událostí:

•   uvnitř objektu nebo u zařízení (vnitřní havarijní plán). Podrob-
nosti ke zpracování, obsah a rozsah jsou stanoveny prová-
děcí vyhláškou č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému 
prevence závažných havárií

•   v okolí objektu nebo zařízení (vnější havarijní plán). Obsah, 
rozsah a způsob zpracování je podrobně popsán ve vyhláš-
ce č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 
havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování 
vnějšího havarijního plánu

 Dále zákon upravuje:

•   způsob projednávání a schvalování bezpečnostního pro-
gramu, bezpečností zprávy nebo jejich aktualizace

•   informování veřejnosti

•   poskytování informací o vzniku a dopadech závažné 
havárie

•  výkon státní správy (Hlava VI): 

  •  orgány státní správy

  •  integrovaná inspekce prevence závažných havárií

  •  práva a povinnosti zaměstnanců provádějících kontrolu 

  •  správní delikty

PŘEDMĚT ZÁKONA Č. 239/2000 Sb., 
O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM 
SYSTÉMU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH 

ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ - A JEHO 
VZTAH K HAVARIJNÍMU PLÁNOVÁNÍ

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy (§ 1) 
Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví 

složky integrovaného záchranného systému (základní a ostatní 
složky) a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní práv-
ní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 
územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických 
a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchran-
ných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po 
dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení 
státu a válečného stavu (dále jen „krizové stavy“).  

Vztah k havarijnímu plánování
Hlava III zákona č. 239/2000 Sb. vymezuje postavení a úko-

ly státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při 
přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných 
a likvidačních prací. V této hlavě, mimo jiné, nalezneme ustano-
vení, že krajský úřad při výkonu státní správy zajišťuje havarijní 
připravenost a ověřuje ji cvičeními, zpracovává plán k provádění 
záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen „hava-
rijní plán kraje“), zpracovává (v případné spolupráci s dotčenými 
obecními úřady obcí s rozšířenou působností) plán k provádění 
záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí (dále 
jen „vnější havarijní  plán“) aj. Výše uvedené úkoly plní hasičský 
záchranný sbor kraje

LEGISLATIVA ZABÝVAJÍCÍ SE 
ZAJIŠTĚNÍM SVRCHOVANOSTI A ÚZEMNÍ 

CELISTVOSTI ČR, OCHRANOU JEJÍCH 
DEMOKRATICKÝCH ZÁKLADŮ 
A OCHRANOU ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ 

A MAJETKOVÝCH HODNOT
Úkoly k zajištění svrchovanosti a územní celistvosti Čes-

ké republiky, ochranu jejích demokratických základů a ochranu 
životů, zdraví a majetkových hodnot jsou zakotveny v ústavním 
zákoně č. 1/1993 Sb., kterým je vydána Ústava České republi-
ky, resp. jsou blíže specifikovány a zakotveny v ústavním zákoně 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
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 Z tohoto ústavního zákona vyplývá:

•   Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, 
ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, 
zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu. 

•   Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celist-
vost, demokratické základy České republiky nebo ve znač-
ném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, 
majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li tře-
ba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se 
vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru 
situace:

  •  nouzový stav, (vyhlašuje vláda)

  •  stav ohrožení státu, (vyhlašuje Parlament na návrh vlády) 

  •  válečný stav (vyhlašuje Parlament na návrh vlády).

PŘEDMĚT ÚPRAVY ZÁKONA 
Č. 240/2000 Sb., O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ 

A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (KRIZOVÝ 
ZÁKON), A JEHO VZTAH K ZÁKONU 

Č. 222/1999 Sb., O ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 
ČESKÉ REPUBLIKY

Krizovým zákonem (§ 1) se stanoví působnost a pravomoc 
státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva 
a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 
situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky 
před vnějším napadením, a při jejich řešení. 

Problematiku zajišťování obrany České republiky řeší zákon 
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Přitom platí, že za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti 
se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením 
a za válečného stavu plní orgány krizového řízení i právnické 
a fyzické osoby úkoly stanovené krizovým zákonem (§ 39 odst. 
4), pokud zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, nestanoví jinak.

Zákon o zajišťování obrany České republiky, v § 9a, defi -
nuje vztah ke krizovému řízení takto:

Ústřední správní úřady, správní úřady, orgány krajů a orgány 
obcí jsou povinny při plnění úkolů zajišťování obrany státu vzá-
jemně spolupracovat a vyměňovat si v nezbytně nutném rozsahu 
informace z informačních systémů, které vedou. Při plnění úkolů 
zajišťování obrany státu využívají pracovišť krizového řízení, 
pracovních a poradních orgánů zřízených podle krizového záko-
na Vzájemnou spolupráci a výměnu informací koordinuje minis-
terstvo obrany.

Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťová-
ním obrany České republiky před vnějším napadením a za váleč-
ného stavu mohou orgány krizového řízení  nařizovat také opatře-
ní podle krizového zákona,  nejsou-li v rozporu s tímto zákonem.

Krizové plány, zpracované podle krizového zákona, za stavu 
ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany 
České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu, 
tvoří samostatnou část plánu obrany státu.

Ministerstvo obrany vydá metodiku pro zpracování dílčího plá-

nu obrany zpracovatele k zajištění úkolů obrany, který se stane 

součástí přílohové části krizového plánu, jako jeden z jeho ope-

račních plánů.

Těmito kroky dojde k žádoucí provázanosti obou plánů resp. 

i obou systémů.

VYMEZENÍ POJMŮ PRO ÚČELY ZÁKONA 
Č. 240/2000 Sb., O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ 

A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ 
(KRIZOVÝ ZÁKON), V PLATNÉM ZNĚNÍ 
Krizové řízení - je souhrn řídících činností věcně příslušných 

orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních 

rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prová-

děných v souvislosti s řešením krizové situace.

Krizové řízení lze chápat jako komplex opatření a úkolů, 

které plní veřejná správa spolu s dalšími organizacemi při náh-

lých situacích ohrožení pro zajištění ochrany a bezpečnosti 

obyvatelstva, tj. udržení funkčnosti veřejné správy, fyzického 

a duševního zdraví obyvatelstva, zajištění dostupnosti životně 

důležitého zboží a služeb, uchování soukromého a veřejného 

majetku, podpora činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bez-

pečnostních sborů, hasičských záchranných sborů a havarij-

ních služeb.  

 Krizová situace - je mimořádná událost, při níž je vyhlášen 

stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu nebo 

válečný stav. Mimořádná událost může mít charakter přírodní 

nebo civilizační (technogenní, sociální, ekonomický).

Krizové situace související s obranou státu (stav ohrožení 

státu, válečný stav) jsou řešeny  v souladu se zákonem 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Krizové situace související s vnitřní bez-

pečností a veřejným pořádkem (stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohrožení státu) řeší zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém říze-

ní a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb.

Pracovní povinnost - je povinnost fyzických osob vykoná-

vat 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. 

Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době 

nouzového stavu a stavu ohrožení státu stanoví fyzické osobě 

hejtman pracovním příkazem, který obsahuje zejména osobní 

údaje fyzické osoby, den a místo nástupu pracovní povinnosti, 

druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, poučení 

a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal.

Pracovní výpomoc - je povinnost fyzických osob vykonávat 

jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situ-

ace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizové-

ho řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec 

pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.
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Pracovní výpomoc v době krizového stavu fyzické osobě uklá-
dá hejtman nebo obec, které po ukončení této povinnosti vydají 
fyzické osobě potvrzení, které obsahuje zejména osobní údaje 
fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet 
odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě 
a označení orgánu, který potvrzení vydal.

Věcné prostředky - jsou movité a nemovité věci ve vlastnictví 
státu, územních samosprávních celků a právnických a fyzických 
osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít při řešení kri-
zových situací. 

Povinnost poskytnout věcný prostředek při krizových stavech 
ukládá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým hejtman. 
Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit také 
starosta, který o uložení povinnosti následně informuje hejtmana. 
Hejtman nebo starosta, který uložil povinnost poskytnout věcný 
prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek 
poskytl, a současně mu vydá potvrzení o využití tohoto prostřed-
ku. Potvrzení obsahuje údaje o uživateli, nebo vlastníkovi věcné-
ho prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, 
datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav 
opotřebení    a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, 
který potvrzení vydal.

 Za poskytnutí věcného prostředku, vykonání pracovní povinnosti 
nebo pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněž-
ní náhrada, kterou je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který 
o uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 
6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož 
důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu. Jde-li o vykonání pra-
covní povinnosti nebo výpomoci, u nichž nelze určit vši náhrady 
dohodou nebo postupem podle zvláštních právních předpisů, 
stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stej-
né či podobné práce. Při stanovení náhrady za poskytnutí věcné-
ho prostředku se vychází z výše nákladů za použití stejného nebo 
obdobného věcného prostředku v době jeho poskytnutí.

Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákla-
dů, které vynaložil jako náhradu za poskytnutí věcných prostřed-
ků, vykonání pracovní povinnosti nebo výpomoci po původci 
havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová situ-
ace a musela být nařízena krizová opatření. Těmito úhradami se 
kompenzují vynaložené výdaje.

Poskytnutí věcných prostředků, pracovní povinnosti nebo pra-
covní výpomoci nelze uložit fyzickým osobám, které požívají výsa-
dy a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní povinnost nebo 
pracovní výpomoc ostatním cizincům lze uložit, pokud mezinárodní 
smlouva schválená Parlamentem ČR a vyhlášená ve Sbírce zákonů 
nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.

 Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou osvobozeny 
osoby ve věku do 18 let a od 62 let, osoby zdravotně nezpůsobilé 
k výkonu požadovaných druhů práce, plně invalidní osoby, poslan-
ci a senátoři Parlamentu ČR a členové vlády a dále osoby, které 
by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Orgán 
krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní 
výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, 
jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majet-
ku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

KRIZOVÝ STAV - „STAV NEBEZPEČÍ“

Problematika spojená se stavem nebezpečí je řešena krizovým 
zákonem především ustanoveními §§ 3, 14, 22 a 23. Stav nebez-
pečí se může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekolo-
gické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí 
ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosa-
huje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit 
ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného 
záchranného systému. 

Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje 
hejtman kraje a v Praze primátor hlavního města Prahy (dále 
jen „hejtman“). Tento stav lze vyhlásit jen s uvedením důvo-
dů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo pro 
jeho část. Lze jej vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů a tuto dobu 
může hejtman prodloužit jen souhlasem vlády. Jestliže však není 
možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebez-
pečí hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového 
stavu.

Vyhlášení stavu nebezpečí se vyhlašuje formou rozhodnu-
tí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí, které musí obsahovat 
krizová opatření a jejich rozsah. Rozhodnutí se vyhlašuje stejně 
jako nařízení kraje a nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm 
stanoví. Rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce krajského úřadu 
a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav 
nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí též dalšími 
způsoby v místě obvyklými (prostřednictvím hromadných infor-
mačních prostředků a místního rozhlasu). Změna přijatých krizo-
vých opatření musí být rovněž vyhlášena.

Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom neprodleně infor-
muje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou 
být krizovou situací dotčeny. Vláda  stav nebezpečí zruší, pokud 
nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení. Stav nebezpečí kon-
čí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo 
vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 

 Pro další doplnění problematiky spojené s vyhlášením 
stavu nebezpečí je nutno uvést, že hejtman je za stavu 
nebezpečí oprávněn:

•   rozhodnout o ukládaní pracovní výpomoci nebo povinnosti 
poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace

•   nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, 
terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmír-
nění nebo odvrácení ohrožení

•   nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob

•   nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči 
nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný 
výkonný zástupce

•   zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnic-
kých zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských 
záchranných sborů

Uvedená opatření se však využijí jen v rozsahu, který je nezbyt-
ný pro překonání krizové situace. 

Úkoly starostů obcí v době krizového stavu (včetně stavu 
nebezpečí) a možnost vydat nařízení obce k zajištění provedení 
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krizových opatření v podmínkách obce je řešeno ustanovením 
§ 22 a § 23 krizového zákona.

KRIZOVÝ STAV - „NOUZOVÝ STAV“
Nouzový stav - podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti České republiky se může, je-li bezprostředně 
ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické  zákla-
dy České republiky  nebo ve značném rozsahu vnitřní  pořádek 
a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní 
prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné 
obraně, vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru 
situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

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, může vyhlásit vláda. Nouzo-
vý stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu 
práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.

Nouzový stav a stav ohrožení  státu se vyhlašuje pro omezené 
nebo pro celé území státu.

Je-li nebezpečí z  prodlení, může vyhlásit nouzový stav před-
seda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24  hodin od vyhlášení 
schválí nebo zruší.

Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje 
Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. 

Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou 
dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu 
musí vláda vymezit,  která  práva stanovená ve zvláštním zákoně 
a v  jakém rozsahu se, v souladu s Listinou základních práv 
a svobod, omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se uklá-
dají. Podrobnosti stanoví zákon. Nouzový  stav  se  může vyhlásit 
nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen 
po předchozím  souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav  končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, 
pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho  
zrušení před uplynutím této doby. Rozhodnutí o nouzovém stavu, 
se zveřejňuje v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlašu-
je se stejně  jako zákon. Účinnosti nabývá okamžikem, který se 
v rozhodnutí stanoví.

V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší rozhod-
nout o prodloužení nebo  o zrušení nouzového stavu senátu (ústavní 
zákon č. 300/2000, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 
a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

PROBLEMATIKA ROZHODNUTÍ 
O VYHLÁŠENÍ „STAVU NEBEZPEČÍ“

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.

Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbyt-
ně nutnou dobu a pro celé  území kraje nebo pro jeho část. 
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizo-
vá opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být 
rovněž vyhlášena.

Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje 
hejtman kraje, v Praze primátor  hlavního města Prahy (dále jen 
„hejtman“). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom nepro-
dleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud 
mohou být krizovou situací dotčeny.

Stav nebezpečí lze vyhlásit na  dobu nejvýše 30 dnů. Tuto 
dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády. 

Není-li  možné účelně odvrátit  vzniklé ohrožení v rámci stavu 
nebezpečí, hejtman  neprodleně požádá vládu o vyhlášení nou-
zového stavu.

Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje stejně jako nařízení 
kraje. Rozhodnutí nabývá  účinnosti okamžikem, který se v něm 
stanoví. Rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce  krajského úřa-
du a na  úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav 
nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí též dalšími 
způsoby v místě obvyklými, zejména  prostřednictvím hromad-
ných informačních prostředků a místního rozhlasu.

Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na 
ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 

Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, 
pokud hejtman nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před 
uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší též, pokud ne-
jsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení.

Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se vyvěsí na úřed-
ní desce krajského úřadu a  na úředních deskách obecních úřadů 
na území, kde byl stav nebezpečí vyhlášen, zveřejní se v hromad-
ných informačních prostředcích a vyhlásí se ve Sbírce zákonů. 
Účinnosti nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

PROBLEMATIKA ROZHODNUTÍ 
O VYHLÁŠENÍ „NOUZOVÉHO STAVU“

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, může vyhlásit vláda. Nouzo-
vý stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu 
práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.

Nouzový stav a stav ohrožení  státu se vyhlašuje pro omezené 
nebo pro celé území státu.

Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předse-
da vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí 
nebo zruší. Vláda o vyhlášení nouzového stavu  neprodleně infor-
muje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

 Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na 
určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzo-
vého stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvlášt-
ním zákoně a v jakém rozsahu se, v souladu s Listinou základních 
práv a svobod, omezují, a které povinnosti a v jakém rozsahu se 
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ukládají. Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. 

Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu 

Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav končí uplynutím doby, na  kterou byl vyhlášen, 

pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho 

zrušení před uplynutím této doby. Rozhodnutí o nouzovém stavu, 

se zveřejňuje v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlašu-

je se stejně  jako zákon. Účinnosti nabývá okamžikem, který se 

v rozhodnutí stanoví.

V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší roz-

hodnout o prodloužení nebo  o zrušení nouzového stavu Sená-

tu (ústavní zákon č. 300/2000, kterým se mění ústavní zákon 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního záko-

na č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpeč-

nosti České republiky).

Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu může vláda 

na nezbytně nutnou dobu a  v nezbytně nutném rozsahu omezit 

některá práva a svobody a současně uložit některé povinnosti 

(§§ 5,6,7 krizového zákona):

Konkrétní stanovená rozhodnutí vlády se zveřejňují v hro-

madných informačních prostředcích a vyhlašují se stejně jako 

zákon. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí 

stanoví.

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, POSTAVENÍ 
VLÁDY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI 
ČESKÉ REPUBLIKY NA KRIZOVÉ SITUACE

Orgány krizového řízení jsou stanoveny v Hlavě II 
a následně v příslušných ustanoveních jednotlivých para-
grafů krizového zákona. Orgány krizového řízení jsou:

•  Vláda

•  Ministerstva a jiné správní úřady (MV,  MZdr., MD)

•  Česká národní banka

•   Orgány kraje a ostatní orgány s územní působností (hejtman, 

HZS K, PČR)

•  Orgány obce

•   Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kan-

celář presidenta republiky, Úřad vlády, Nejvyšší kontrolní 

úřad, Bezpečnostní informační služba

K výše uvedenému výčtu orgánů krizového řízení je nezbytné 

uvést, že v části krizového zákona, kde jsou řešeny úkoly minis-
terstev a jiných správních úřadů, jsou blíže rozpracovány úko-

ly Ministerstva vnitra, které koordinuje přípravu na krizové stavy. 

Obdobně pak oprávnění Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva  

dopravy ukládat úkoly a vyhlašovat opatření v době krizových 

stavů.

Pro bližší objasnění úkolů orgánů kraje a ostatních orgá-
nů s územní působností jsou stanoveny úkoly orgánů kraje při 

zajišťování připravenosti kraje na řešení krizových situací a úloha 

hejtmana a jeho oprávnění při vyhlášení krizových stavů. Konkrét-

ně jsou stanoveny úkoly hasičského záchranného sboru kraje 

a rámcově úkoly Policie ČR. 

U orgánů obcí jsou úkoly k zajištění připravenosti obce na 
řešení krizových situací stanoveny jak obecnímu úřadu tak sta-
rostovi. 

Vláda jako nejvyšší orgán moci výkonné při zajišťování při-
pravenosti České republiky na krizové situace plní tyto úkoly:

•   ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kon-
troluje jejich činnost

•   určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro 
koordinaci přípravy na řešení konkrétní krizové situace 
v případě, kdy příslušnost ke koordinující funkci nevyplývá 
z působnosti stanovených ve zvláštním právním předpisu

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

•   při přípravě na krizové situace a při jejich řešení projednává 
s Českou národní bankou opatření, která se týkají působ-
nosti této banky

OMEZENÍ PŘIJÍMANÁ PŘI VYHLÁŠENÍ 
KRIZOVÝCH STAVŮ 

Krizový zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů 
a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti 
právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, 
které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky 
před vnějším napadením a při jejich řešení.

V souladu s ustanovením § 5 krizového zákona za nouzového 
stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytně nutném rozsahu omezit některá práva a svobody:

•   právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obyd-
lí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně 
ohrožena na životě nebo zdraví

•   vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob 
k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka 
nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku 
nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situ-
ací, za toto omezení je poskytnuta přiměřená náhrada

•   svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území 
ohroženého nebo postiženého krizovou situací

•   právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru 
území ohroženého nebo postiženého krizovou situací

•   právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožo-
vala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípa-
dě znemožňovala jejich provádění

•   právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, 
případně znemožnění záchranných a likvidačních prací

 Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna za 
výše uvedených podmínek:

•  nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území

•   zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených mís-
tech nebo území

•   rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpo-
moci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řeše-
ní krizové situace
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•   rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních 
prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem 
zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího 
z krizové situace

Vláda je dále oprávněna:

 •  nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob

•   přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu 
cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbra-
ní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, 
jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření

•   nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu 
odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb 
těchto osob mimo věznici

•   nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči 
nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný 
zákonný zástupce

Vláda je v době trvání stavu ohrožení státu (mimo výše 
uvedená opatření vztahujících se k vyhlášení nouzového 
stavu) oprávněna nařídit:

•   omezení vstupu na území České republiky osobám, které 
nejsou občany České republiky

•   povinné hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, 
kde se osoba dočasně zdržuje

•   omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva

•   zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení sklado-
vaných střelných zbraní

•  střeliva, munice, výbušnin, jaderných materiálů a zdro-
jů ionizujícího záření, nebezpečných chemických a jiných 
nebezpečných látek.

ÚKOLY ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
K ZAJIŠTĚNÍ PŘIPRAVENOSTI NA ŘEŠENÍ 

KRIZOVÝCH SITUACÍ
Ministerstva a jiné správní úřady (dále jen „správní úřad“) k zajiš-

tění připravenosti na řešení krizových situací v oboru své působ-
nosti mají tyto úkoly (podle § 15 odst. 1 a 2 krizového zákona): 

•  zřizují pracoviště krizového řízení

•   zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření 
a postupů k řešení krizových situací (dále jen „krizový plán“); 
tento krizový plán schvaluje ministr nebo vedoucí správního 
úřadu

•   zřizují krizový štáb jako pracovní orgán k řešení krizových 
situací; složení a úkoly určí ministr nebo vedoucí správního 
úřadu,  

•   zajišťují na základě vyžádání jiného správního úřadu prove-
dení odborných prací vyplývajících z jejich působnosti

•   poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským 
úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

•   vyžadují prostřednictvím Ministerstva vnitra potřebné pod-
klady od krajských úřadů a  obecních úřadů obcí s rozšíře-
nou působností

•   stanovují podřízeným územním správním úřadům povinnost 
poskytovat na vyžádání podklady pro zpracování krizových 
plánů krajů

Dále správní úřady :

•   vedou přehled možných zdrojů rizik, provádí analýzy 
ohrožení a v rámci prevence podle  zvláštních právních 
předpisů* odstraňují nedostatky, které by mohly vést ke 
vzniku  krizové situace

•   rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmír-
nění jejich následků, pokud  zvláštní právní předpis* nesta-
noví jinak

•   organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zaříze-
ní pro přežití obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné 
správy

•   vytváří podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu 
k jiným správním úřadům, obcím, právnickým a fyzickým 
osobám.

 * Prováděcími předpisy jsou :

•   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.75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko technic-
ké podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl 
vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňo-
vání preventivních  technických a bezpečnostních opatření 
a provádění kontrol

ÚLOHA HEJTMANA KRAJE PŘI 
PŘÍPRAVĚ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 

A PŘI VYHLÁŠENÍ KRIZOVÝCH STAVŮ  

Hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení 
krizových situací a  činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné 
územními správními úřady s krajskou  působností, obcemi, práv-
nickými a fyzickými osobami. 

Jako svůj  pracovní orgán zřizuje k řešení krizových situací kri-
zový štáb kraje.

Za stavu nebezpečí hejtman koordinuje záchranné a likvidační prá-
ce, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně 
veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb. Dále organi-
zuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobo-
vání pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky 
k přežití obyvatelstva. Hejtman zajišťuje ochranu  majetku a podílí  
se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provede-
na evakuace a organizuje a koordinuje humanitární pomoc. Dále 
chrání práva a oprávněné zájmy  bezprostředně ohrožených osob, 
které  jsou povinny strpět záchranné  práce prováděné  v zájmu 
ochrany životů a zdraví osob.

Tyto činnosti je hejtman povinen vykonávat tak, aby byly při-
měřené a svým obsahem a rozsahem odpovídající účelu a pod-
mínkám konkrétní krizové situace.

Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn rozhodnout o uklá-
dání pracovní výpomoci   nebo povinnosti poskytnout věcné pro-
středky k řešení krizové situace a nařídit bezodkladné  provádění  
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staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování sta-
veb za účelem  zmírnění nebo odvrácení ohrožení.

Dále je hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn

•  nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob

•  nařídit  použití občanů  povinných civilní  službou k realizaci  
krizových opatření

•  nařídit vykonávání  péče o děti  a mládež, pokud tuto péči 
nemohou v krizové situaci vykonávat  rodiče nebo jiný  
zákonný zástupce

•   zajistit  přednostní zásobování  dětských a zdravotnic-
kých zařízení a ozbrojených  bezpečnostních a hasičských 
záchranných  sborů

•  zabezpečit  náhradní  způsob rozhodování o dávkách soci-
álního zabezpečení (péče) a jejich výplatě.

Výše uvedené povinnosti  lze uložit pouze tehdy, pokud nel-
ze tyto činnosti a  věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade 
zjevně finančně  a  časově  nevýhodné podmínky  nebo plnění 
odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení. Opatření se využi-
jí jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové 
situace

Hejtman je v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu 
povinen zajistit provedení stanovených  krizových opatření v pod-
mínkách kraje.

ÚLOHA  HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO 
SBORU KRAJE PŘI PŘÍPRAVĚ NA 

KRIZOVÉ SITUACEA PŘI JEJICH ŘEŠENÍ
HZS kraje je orgánem krizového řízení s územní působností 

a správním úřadem. HZS kraje plní úkoly kraje, při přípravě na 
krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným 
pořádkem a s jejich řešením.

V rámci zajišťování připravenosti kraje na řešení krizo-
vých situací  (podle § 15 odst. 2 krizového zákona): 

•   organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi 
v kraji

•   zabezpečuje zpracování  krizového plánu kraje,  který 
schvaluje hejtman

•   plní při řešení krizových situací [kromě úkolů vyplývajících 
z jiných právních předpisů (např. zákon č. 239/2000 Sb.,)], 
rovněž úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými správ-
ními úřady

Dále je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžado-
vat, shromažďovat a evidovat vybrané údaje, pokud jsou nezbyt-
né pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových 
situací (§ 15 odst. 3 krizového zákona).

HZS kraje dále (§ 15 odst. 4 krizového zákona)

•   ukládá obcím, které určí („určené obce“), povinnost rozpra-
covat vybrané úkoly krizového plánu kraje

•   poskytuje určeným obcím na vyžádání podklady nezbytné 
pro rozpracování úkolů krizového plánu kraje

•   seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem 

možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními 
a se způsobem jejich provedení

•   koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územních 
správních úřadů

•  vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje

Před zpracování krizového plánu kraje HZS kraje projedná 
v územně příslušné bezpečnostní radě (podle nařízení vlády 
č. 462/2000 Sb.):

•  zaměření a rozsah krizového plánu kraje

•   určení osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizové-
ho plánu kraje

•   rozdělení odpovědnosti za zpracování dílčích částí krizové-
ho plánu kraje nebo jeho rozpracování mezi členy bezpeč-
nostní rady a harmonogram jeho zpracování

•   rozsah spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracová-
ní krizového plánu kraje podílejí

•   termín projednání krizového plánu kraje nebo rozpracování 
krizového plánu kraje na podmínky určené obce v bezpeč-
nostní radě

•   pravidla manipulace s krizovým plánem kraje při jeho zpra-
cování, a termíny průběžných kontrol a termín zpracování 
krizového plánu kraje nebo  rozpracování  krizového plánu 
kraje na podmínky určené obce

HZS kraje jako správní úřad k zajištění připravenosti na 
řešení krizových situací v oboru své působnosti::

•  zřizuje pracoviště krizového řízení

• zpracovává krizový plán

•   zřizuje krizový štáb jako pracovní orgán k řešení krizových 
situací 

•   zajišťuje na základě vyžádání jiného správního úřadu prove-
dení odborných prací vyplývajících z jejich působnosti

•   poskytuje na požádání podklady ministerstvům, krajským 
úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

•   vyžaduje prostřednictvím Ministerstva vnitra potřebné pod-
klady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšíře-
nou působností

•   stanovuje podřízeným územním správním úřadům povin-
nost poskytovat na vyžádání podklady  pro zpracování kri-
zových plánů krajů

Dále HZS kraje jako správní úřad za stavu nebezpečí:

•   vede přehled možných zdrojů rizik, provádí analýzy ohrožení 
a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů 
odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizo-
vé situace

•   rozhoduje o činnostech k řešení krizových situací a ke zmír-
nění jejich následků, pokud  zvláštní  právní předpis nesta-
noví jinak

•   organizuje okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro 
přežití obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné správy

•   vytváří podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným 
správním úřadům, obcím, právnickým a fyzickým osobám.



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR   PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - I.

173

HZS kraje rovněž:

•  zabezpečuje varování a vyrozumění,

•   organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 
provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření.

HZS kraje je také oprávněn v mezích své působnosti kontro-
lovat dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho 
provedení. Při vykonávání kontrolní činností se řídí základními pra-
vidly stanovenými zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů (§ 33 odst. 1 krizového zákona). 

ÚLOHA ORGÁNŮ OBCE PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ 
PŘIPRAVENOSTI NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH 

SITUACÍ
Povinností orgánů obce je zajišťování připravenosti obce na 

řešení krizových situací a za tímto účelem obecní úřad (§ 21 kri-
zového zákona):

•  organizuje přípravu obce na krizové situace

•   rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, pokud jde 
o obec určenou podle [§ 15 odst. 4 písm. a), tj. HZS kraje 
ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané 
úkoly krizového plánu kraje]; v takovém případě starosta 
zřizuje bezpečnostní radu obce (§ 24 krizového zákona a 
§ 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.) a jako svůj pracovn
í orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce (§§ 12
 a 13 nařízení vlády  č. 462/2000 Sb.)

•   poskytuje hasičskému záchrannému sboru podklady 
a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje

•   shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době 
krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na 
správním území obce, a předává tyto údaje krajskému úřadu a 
do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob

•  podílí se na zajištění veřejného pořádku

•   plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na 
krizové situace a jejich řešení

Obecní úřad dále seznamuje právnické a fyzické osoby s cha-
rakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními 
a se způsobem jejich provedení.

Starosta obce - odpovídá za připravenost obce k řešení krizo-
vých situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních pro-
středků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. 

V době krizového stavu starosta:

•   zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce 
před hrozícím nebezpečím

•   nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území 
obce

•   je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnu-
tí dobrovolné pomoci

•  plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje,

•  zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření

K řešení krizových situací může starosta zřídit krizový štáb 
obce jako svůj pracovní orgán (tj. na rozdíl od určených obcích, 

které jej musí zřídit). Pokud starosta neplní v době krizového stavu 
úkoly stanovené krizovým zákonem, může hejtman převést jejich 
výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím 
účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje 
obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit. 

Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí jsou 
orgány obce povinny zajistit provedení krizových opatření v pod-
mínkách obce a je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, 
nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na 
úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též další-
mi způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromad-
ných informačních prostředků a místního rozhlasu. 

ÚLOHA STAROSTY OBCE V DOBĚ 
VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU

Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizo-
vých situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních 
prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem 
vnitra.

V době vyhlášení krizového stavu starosta:

•   zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce 
před hrozícím nebezpečím

•   nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území 
obce

•   organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití 
obyvatel obce

•   je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnu-
tí dobrovolné pomoci

•   plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje

•  zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření

K řešení krizových situací může starosta (starosta určené obce 
musí) zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán. Krizový 
štáb obce je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních 
záležitostí týkajících se řešení krizové situace a plnění krizových opat-
ření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

Pokud starosta neplní v době krizového stavu úkoly stanovené 
tímto zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem 
stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. 
O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra 
vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE 
A BEZPEČNOSTNÍ RADA URČENÉ OBCE
Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce určené 

podle § 15 odst. 4 písm. a) krizového zákona (dále jen „určené 
obce“) jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace.

Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jme-
nuje členy bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada kraje 
má nejvíce 10 členů.

Bezpečnostní rada kraje projednává

•  stav připravenosti kraje na řešení krizových situací

•  krizový plán kraje
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•  havarijní plán kraje

•  vnější havarijní plány, je-li jejich zpracovatelem kraj

•   návrh koncepce ochrany obyvatelstva na území kraje a její 
rozpracování do plánů pro jednotlivá ochranná opatření

•   zprávu o stavu monitorovacích, informačních a spojo-
vacích systémů na území kraje a návrhy rozvoje těchto sys-
témů

•   finanční zabezpečení přípravy a řešení MU a krizových situ-
ací na území kraje včetně informace o náhradách za ome-
zení vlastnického nebo užívacího práva a poskytnutí pomoci 
a náhrady škody vzniklé v souvislosti se záchrannými a likvi-
dačními pracemi nebo cvičením při zásahu IZS

•   návrhy dohod o spolupráci při řešení krizových situací 
s jinými kraji a při poskytování pomoci s územními celky 
sousedního státu, závěry z kontrol prováděných v rámci 
prověřování krizové připravenosti kraje

•   dokumenty související s krizovou připraveností kraje a čin-
ností IZS v kraji

•   závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých 
opatřeních a navrhuje způsob odstranění nedostatků

•   způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s cha-
rakterem ohrožení na území kraje a s krizovými opatřeními

Bezpečnostní rada kraje posuzuje vždy

•  možná rizika vzniku krizové situace v kraji

•   dokumentaci obcí, kterým HZS kraje uložil povinnost roz-
pracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje

•   roční zprávy o činnosti a připravenosti složek IZS v kraji 

a v případě potřeby navrhuje posílení těchto složek

Předsedou bezpečnostní rady určené obce je starosta přísluš-
né obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce. Bezpeč-
nostní rada určené obce má nejvíce 8 členů.

Bezpečnostní rada určené obce projednává

•   zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na 
krizové situace včetně návrhů opatření

•   rozpracování úkolů krizového plánu kraje, uložených HZS 
kraje

•   roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve 
správním obvodu určené obce a způsob zajištění náhradní-
ho varování,

•   plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu 
určené obce

•   zprávu o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve 
správním obvodu určené obce

•   návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené 
obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve 
správním obvodu určené obce

•   informaci o financování krizových opatření ve správním 
obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém stavu v uply-
nulém rozpočtovém roce

•   způsob seznámení právnických a fyzických osob s charak-
terem možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 
provedení

•   způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které 
v době krizového stavu přechodně změní pobyt

•   zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních

•  vnější havarijní plán 

•  podmínky nouzového přežití obyvatelstva

PROBLEMATIKA ZVLÁŠTNÍCH 
SKUTEČNOSTÍ

Zvláštní skutečnosti jsou informace v oblasti krizového řízení, 
které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, 
majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu práv-
nické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Právnické nebo pod-
nikající fyzické osoby označují nosná média a jiné materiály obsa-
hující zvláštní skutečnosti po projednání s příslušným orgánem 
krizového řízení.

 Krizové plány a ostatní listiny, nosná média a jiné materiály 
obsahující zvláštní skutečnosti (dále jen písemnosti obsahující 
zvláštní skutečnosti) se označují slovy „Zvláštní skutečnosti“ nebo 
zkratkou „ZS“. Uvedené označení není stupněm utajení podle 
zvláštního právního předpisu zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně 
utajovaných informací, který tímto není dotčen. V tomto případě 
se postupuje podle zákona o ochraně utajovaných skutečnos-
tí, který stanoví přísnější režim zejména pro evidenci, manipulaci 
a ukládání takových materiálů a písemností (zejména u „D“ a vyš-
ších stupňů). Písemnost tedy nelze označovat jako „zvláštní sku-
tečnost – utajovaná skutečnost“. 

 Oprávnění seznamovat se se zvláštními skutečnostmi mají 
osoby, které byly určeny ke styku se ZS vedoucím zaměstnan-
cem orgánu krizového řízení. Určené osoby musí být zapsány ve 
zvláštním seznamu, je na ně zpracován záznam o určení ke styku  
se zvláštními skutečnostmi v oblasti krizového řízení a při jedná-
ních se prokazují zmocněním „ZS“. Zmocnění „ZS“ se nevyžadu-
je pouze u vedoucího orgánu krizového řízení a osob určených 
ke styku s utajovanými skutečnostmi podle zákona o ochraně 
utajovaných informací (prezident republiky, předseda Poslanecké 
sněmovny a Senátu, členové vlády, členové NKÚ, soudci a veřej-
ný ochránce práv a jeho zástupce). Obecně pak platí zásada, že 
osoba určená ke styku s utajovanými skutečnostmi se nemůže 
bez určení ke styku se zvláštními skutečnostmi s písemnostmi 
označenými „ZS“ seznamovat.

 Jako osoby oprávněné se seznamovat se zvláštními skuteč-
nostmi jsou určováni zejména zaměstnanci zařazení na pracovišti 
krizového řízení a krizových pracovišť a dále zaměstnanci resortu 
Ministerstva vnitra, kteří jsou členy krizového štábu ministra vni-
tra, krizového štábu generálního ředitele HZS ČR a zaměstnan-
ci, kteří resort zastupují v Ústředním krizovém štábu, v krizových 
štábech dalších správních úřadů, v bezpečnostních radách krajů 
a obcí. Dále je možno určit k seznamování i osoby všech subjektů, 
se kterými zpracovatel krizového plánu  a rozpracování krizového 
plánu spolupracuje na realizaci plánovaných krizových opatření.  

 Pracovníci oprávnění se seznamovat se zvláštními skutečnostmi 
a osoby, které se s těmito skutečnostmi seznámily při plnění úkolů 
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krizového řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, tj. povinnost 
nesdělovat zvláštní skutečnost osobě, která není oprávněna se 
s takovou skutečností seznamovat. O zproštění povinnosti zacho-
vávat mlčenlivost a jeho rozsahu rozhoduje vedoucí zaměstnanec 
orgánu krizového řízení.

 Manipulace se zvláštními skutečnostmi se řídí v souladu 
s ustanoveními krizového zákona, nařízením vlády č. 462/2000 
Sb., a nařízením Ministerstva vnitra č. 13/2004, k zajištění plnění 
úkolů za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu 
a válečného stavu a připravenosti na jejich řešení. 

 Písemnosti ZS se přepravují a ukládají způsobem stanoveným 
zvláštním právním předpisem pro ukládání písemností obsahují-
cích utajované skutečnosti stupně utajení „Vyhrazené“.

ÚLOHA PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH 
FYZICKÝCH OSOB – PLÁN KRIZOVÉ 

PŘIPRAVENOSTI 
Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob jsou speci-

fikovány v § 29 krizového zákona. Další podrobnosti, jako napří-
klad plán krizové připravenosti, jsou uvedeny v jeho prováděcím 
právním předpisu, tj. nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen „PO 
a PFO“) jsou povinny se při přípravě na krizové situace na výzvu 
příslušného orgánu krizového řízení podílet  na  zpracování kri-
zových plánů. V případě, že tyto osoby zajišťují plnění opatření 
vyplývajících z krizových plánů, jsou také povinny zpracovávat 
plány krizové připravenosti (plán, ve kterém je upravena příprava 
příslušné PO a PFO k řešení krizových situací) (§ 29, odst. 1 kri-
zového zákona).

PO a PFO, které správní úřad zahrne do krizového plánu, jsou 
povinny bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podkla-
dy (podle § 15 odst. 3 krizového zákona) a další související úda-
je. Ke splnění povinností vyplývajících z krizových plánů mohou 
správní úřady, územní správní úřady nebo obce uzavřít s PO 
a PFO smlouvu (§ 29 odst. 2 krizového zákona). Informace 
v oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést 
k ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo pod-
nikatelského zájmu právnické osoby nebo fyzické osoby, vykoná-
vající podnikatelskou činnost, se považují za zvláštní skutečnos-
ti. Krizový zákon přitom stanoví přísné podmínky pro nakládání 
s listinami, nosnými médii a jinými materiály obsahujícími zvláštní 
skutečnosti.

Náležitosti a způsob zpracování plánu krizové připravenosti 
jsou uvedeny v §§ 17 a 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

Krizový plán a plán krizové připravenosti se zpracují nejdéle do 
4 let po nabytí účinnosti nařízení vlády č. 462/2000 Sb. (§19 NV)

PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB 
V DOBĚ KRIZOVÉHO STAVU  

Práva a povinnosti fyzických osob v době krizového stavu jsou defi-
nována v § 31 krizového zákona. Fyzická osoba pobývající na území 
České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných 
krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.

Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení je fyzická osoba 
povinna bezplatně  poskytnout a aktualizovat požadované pod-
klady uvedené v § 15 odst. 3 krizového zákona a další související 
údaje.

Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna

•   uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení 
k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pra-
covní povinnosti nebo pracovní výpomoci

•  hlásit přechodnou změnu svého pobytu v obci, v jejímž 
správním území bude pobývat, pokud jí tato povinnost 
vyplyne z krizových opatření nařízených orgánem krizového 
řízení

•  strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených 
v době krizového stavu

•  vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní 
výpomoc

• poskytnout požadované věcné prostředky

Plnění povinností uvedených v předcházejícím odstavci může 
fyzická osoba odmítnout,  pokud by jejich plněním ohrozila život 
nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnos-
ti jí ukládané v rozporu se zákonem.

Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době 
nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle tohoto zákona sta-
noví fyzické osobě hejtman pracovním příkazem. Pracovní příkaz 
obsahuje zejména osobní údaje fyzické osoby, den a místo nástu-
pu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění 
povinnosti, poučení a označení orgánu který pracovní příkaz vydal.

Pracovní výpomoc v době krizového stavu fyzické osobě uklá-
dá hejtman nebo obec, které po ukončení této povinnosti vydají 
fyzické osobě potvrzení. Potvrzení obsahuje zejména osobní 
údaje fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní výpomo-
ci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení 
o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.

V případě, že fyzická osoba není schopna ze zdravotních 
důvodů uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc 
konat, doloží tuto skutečnost lékařským posudkem, který vystaví 
zdravotnické zařízení určené orgánem, jenž vydal pracovní pří-
kaz nebo uložil pracovní výpomoc. Toto zdravotnické zařízení je 
povinno přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické 
osoby a posoudit zdravotní způsobilost osoby k předpokládané 
práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky bude 
vyúčtována k tíži orgánu, který vydal pracovní příkaz nebo uložil 
pracovní výpomoc.

Při ukládání povinnosti poskytnout věcný prostředek se postu-
puje obdobně podle § 29 odst. 5 krizového zákona.

VÝJIMKY PŘI POSKYTOVÁNÍ VĚCNÝCH 
PROSTŘEDKŮ NEBO PŘI ULOŽENÍ 

PRACOVNÍ POVINNOSTI NEBO PRACOVNÍ 
VÝPOMOCI

Výjimky při poskytování věcných prostředků nebo při uložení 
pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci jsou uvedeny 
v ustanovení § 32 krizového zákona.
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Poskytnutí věcných prostředků, pracovní povinnost nebo pra-
covní výpomoc nelze uložit fyzickým osobám, které požívají 
výsady a imunity podle mezinárodního práva. Ostatním cizincům 
lze uložit pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, pokud 
mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky 
a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 
smluv nestanoví jinak.

Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou osvo-
bozeny 

•  osoby ve věku do 18 let a od 62 let

•   osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných dru-
hů práce 

•  plně invalidní osoby 

•   poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové 
vlády 

•   osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo 
osoby blízké 

•   ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku 

•  těhotné ženy,

•   ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě 
narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje

Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti 
a pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá 
okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví 
nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán kri-
zového řízení.

Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pra-
covní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním před-
pisem (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Osoby osvobozené od pracovní povinnosti a pracovní výpo-
moci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

VYMEZENÍ KRIZOVÉHO PLÁNU 
–  ZPRACOVÁNÍ KRIZOVÉHO PLÁNU KRAJE

Krizový plán lze obecně charakterizovat jako souhrn krizových 
opatření a postupů k řešení krizových situací. Skládá se ze základ-
ní části a přílohové části (§ 15 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.).

Základní část obsahuje:

•   vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů správních úřadů 
a jiných státních orgánů samosprávy, jimž krizový zákon ukládá 
povinnost zpracovat  krizový plán (dále jen „zpracovatel krizo-
vého plánu“) (tj. ministerstva a jiné správní úřady, ČNB, kraje 
a vyjmenované orgány v ustanovení § 28 krizového zákona) 
s ohledem na charakteristiku území

•  charakteristiku organizace krizového řízení

•   výčet a hodnocení možných krizových rizik, jejich dopad na 
území a činnost orgánů a organizačních složek státu, jejich 
organizačních celků, právnických nebo podnikajících fyzických 
osob podílejících se na zajištění krizových opatření v rámci kri-
zového plánování (dále jen „subjekt krizového plánování“)

•   další podklady a zásady  potřebné pro používání přílohové 
části krizového plánu

Přílohovou část krizového plánu tvoří dokumenty 
nezbytné ke zvládnutí krizové situace, zejména:

• přehled sil a prostředků včetně jejich počtu a využitelnosti

•  katalog krizových opatření, obsahující zásady a postup rea-

lizace krizových opatření

•  typové plány, kterými ústřední správní úřad podle své 

působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací 

doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich 

řešení

•  povodňové a havarijní plány zpracované podle zvláštních 

právních předpisů (např. zákon č. 254/2001 Sb., vod-

ní zákon; zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon; zákon 

č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií; zákon č. 

239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systé-

mu; vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému) a další 

operační plány, které pro konkrétní druh krizové situace na 

daném území stanoví postupy, zásady, opatření, síly a pro-

středky pro její řešení, plány jejich nasazení a zabezpečení

•  plán nezbytných dodávek zpracovaný podle zvláštního 

právního předpisu (zákon č. 241/2000 Sb., o hospodář-

ských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů)

•  plán hospodářské mobilizace zpracovaný podle zvláštního 

právního předpisu (zákon č. 241/2000 Sb.)

•  plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu, kte-

rý stanoví postupy a termíny zabezpečení  připravenosti 

k plnění úkolů při krizových situacích a opatření k zajištění 

vlastní ochrany před následky krizových situací

•  plány spojení, materiálně technického a zdravotnického 

zabezpečení a topografické mapy s vyznačenými riziky 

a řešením ohrožení

 Způsob zpracování krizového plánu kraje - před zpraco-

vání krizového plánu kraje HZS kraje projedná v územně příslušné 

bezpečnostní radě (§ 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.):

•  zaměření a rozsah krizového plánu kraje

•   určení osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizové-

ho plánu kraje

•   rozdělení odpovědnosti za zpracování dílčích částí krizové-

ho plánu kraje nebo jeho rozpracování mezi členy bezpeč-

nostní rady a harmonogram jeho zpracování

•   rozsah spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracová-

ní krizového plánu kraje podílejí

•   termín projednání krizového plánu kraje nebo rozpracování 

krizového plánu kraje na podmínky určené obce v bezpeč-

nostní radě

•   pravidla manipulace s krizovým plánem kraje při jeho zpra-

cování

•   termíny průběžných kontrol a termín zpracování krizového 

plánu kraje nebo  rozpracování krizového plánu kraje na 

podmínky určené obce
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PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 
Plánem krizové připravenosti se rozumí plán, ve kterém 

je upravena příprava příslušné právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. 

  Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou práv-

nické osoby a podnikající fyzické osoby povinny při přípravě 

na krizové situace podílet se na zpracování krizových plánů. 

V případě, že jde o právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby, které  zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového 

plánu, jsou tyto osoby dále povinny zpracovávat plány krizo-

vé připravenosti. 

Plán krizové připravenosti se skládá ze základní části a přílo-
hové části (§ 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.).

Základní část obsahuje:

•   vymezení předmětu podnikání  právnické nebo podnikající 

fyzické osoby a úkolů a opatření, které byly důvodem zpra-

cování plánu krizové připravenosti 

•   charakteristiku organizace krizového řízení a havarijní při-

pravenosti

•   výčet a analýzu krizových ohrožení, jejich možný dopad na 

činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby

•  zásady pro používání plánu krizové připravenosti

Přílohovou část tvoří dokumenty nezbytné ke zvládnutí 
krizové situace, zejména:

•   výpis z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení 

s uvedením požadavku zpracovatele krizového plánu na 

účast právnických nebo podnikajících fyzických osob při 

zabezpečení krizových opatření

•   plán akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické 

osoby pro zajištění  pohotovosti, připravenosti k plně-

ní krizových opatření a ochrany před účinky krizových 

situací

•   plán krizových opatření řešení krizových stavů v rámci 

působnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby

•   vnitřní havarijní plán, pokud ho právnická nebo podnikající 

fyzická osoba zpracovává podle zvláštních právních před-

pisů (např. zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných 

havárií)

•   plán opatření hospodářské mobilizace u stanovených sub-

jektů hospodářské mobilizace   (§ 16 zákona č. 241/2000 Sb., 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů)

•   plány spojení, topografické mapy s vyznačenými riziky 

a řešením  krizových situací

•   přehled uzavřených smluv a dalších dokumentů mezi práv-

nickou nebo podnikající fyzickou osobou a příslušným 

orgánem krizového řízení nebo zpracovatelem krizového 

plánu 

•   další dokumentace potřebná pro řešení krizových stavů, 

zejména statuty a jednací řády, vzory hlášení, předpisy, 

dohody o spolupráci

HAVARIJNÍ PLÁN KRAJE
Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných 

událostí, které vyžadují  vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně 
poplachu (§§ 23 a 24 vyhláška č. 328/2001 Sb.).

Havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje za použití

•  analýzy  vzniku  mimořádných  událostí a z toho vyplývají-
cích ohrožení území kraje

•  podkladů  poskytnutých  právnickými osobami a podnikají-
cími fyzickými osobami

•  podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obec-
ními úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi

Analýza vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících 
ohrožení území kraje se zhotovuje na základě analytických pod-
kladů připravených jednotlivými složkami v rozsahu jejich působ-
nosti.

Jejím obsahem jsou

• přehled zdrojů mimořádných událostí

•  přehled pravděpodobných mimořádných událostí, včetně 
možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje

• předpokládané záchranné a likvidační práce

Způsob zpracování havarijního plánu kraje je uveden v přílo-
ze č. 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 
zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění 
vyhlášky č. 429/2003 Sb.

Havarijní plán kraje se člení na informační část, operativní 
část (síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce) a plány 
konkrétních činností (plán vyrozumění; traumatologický; varování 
obyvatelstva; ukrytí obyvatelstva; individuální ochrany obyvatelstva; 
evakuace obyvatelstva; nouzového přežití obyvatelstva; monitoro-
vání; pohotovostní plán veterinárních opatření; veřejného pořádku 
a bezpečnosti; ochrany kulturních památek; hygienických a pro-
tiepidemických opatření; komunikace s veřejností a hromadnými 
informačními prostředky; odstranění odpadů).

Havarijní plán kraje obsahuje textové dokumenty doplněné 
grafickou dokumentací, kterou tvoří mapy, grafy a schémata.

Havarijní plán kraje se zpracovává v minimálně dvou vyhoto-
veních. Jedno vyhotovení havarijního plánu kraje se ukládá jako 
součást krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kra-
je a  krizového štábu kraje, druhé vyhotovení se ukládá na ope-
račním a informačním středisku kraje.

HZS kraje předá složkám, správním úřadům a obcím, které 
plní úkoly z havarijního plánu kraje, výpisy z havarijního plánu kraje 
pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných 
událostí.

Havarijní plán kraje se zpracovává a předává vždy v listinné 
a podobě; výpisy z plánu mohou být zpracovány a předány jen
 v elektronické podobě. Dojde-li ke změně, která má dopad na 
obsah havarijního plánu kraje, provádí se bezodkladně jeho aktu-
alizace.

Ucelené samostatné části havarijního plánu kraje a výpisy 
z něj, které neobsahují zvláštní skutečnosti, utajované skutečnosti 
nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivos-
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ti, mohou být  zveřejňovány, pokud to umožňuje zvláštní právní 
předpis (§ 2 odst. 3, § 9 a 11  zákona č.  106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., 
zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.).

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁNY 

Vnější havarijní plán (dále jen „VHP“)
VHP se zpracovává

•  pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závaž-
né havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami 
a přípravky podle vyhlášky č. 256/2006 Sb. a vyhlášky  
č.  103/2006 Sb. a

•  pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie podle
 § 27 vyhlášky č. 328/2001 Sb.

VHP pro zónu havarijního plánování nepřesahující správní 
obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností schvaluje 
starosta této obce.

Pokud zóna havarijního plánování zasahuje území více než 
jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností 
vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného 
kraje nebo zasahuje na území dvou a více krajů, pak VHP 
schvaluje hejtman kraje, na jehož území se zdroj nebezpečí 
nachází.

Pokud se zdroj nebezpečí nachází na území dvou nebo více 
krajů a příslušné krajské úřady se nedohodnou o tom, který z nich 
stanoví zónu havarijního  plánování a vypracuje pro ni VHP, určí 
Ministerstvo vnitra, který krajský úřad v takovém případě zónu 
havarijního plánování  stanoví a vypracuje pro ni VHP. VHP v tom-
to případě schvaluje hejtman kraje, na jehož krajský úřad připadlo 
vypracování vnějšího havarijního plánu.

ad a) VHP

Provozovatel, který zpracovává bezpečnostní zprávu podle 
zákona o prevenci závažných havárií (je zařazen do skupiny B), 
je povinen

•  vypracovat a předložit krajskému úřadu písemné podklady 
pro stanovení zóny havarijního plánování (dále jen „ZHP“) 
a pro vypracování VHP současněs předložením bezpeč-
nostní zprávy

•  spolupracovat s krajským úřadem a dále jím pověřenými 
organizacemi a institucemi na zajištění havarijní připrave-
nosti v ZHP

Písemné podklady pro stanovení ZHP a pro vypracování VHP 
musí obsahovat zejména:

•  popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu 
nebo zařízení a jejíž dopady se mohou projevit mimo objekt 
nebo zařízení

•  přehled možných dopadů závažné havárie na život a zdraví 
lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, včetně 
způsobů účinné ochrany před těmito dopady

•  přehled preventivních bezpečnostních opatření ke zmírnění 
dopadů závažné havárie

•  seznam a popis technických prostředků využitelných při 

odstraňování následků závažné havárie, které jsou umístě-
ny mimo objekt nebo zařízení provozovatele

Krajský úřad 

•  stanoví ZHP a vypracuje pro ni VHP

•   při vypracování VHP postupuje podle zákona o integrova-
ném záchranném systému

•   aktualizuje VHP po obdržení aktualizovaných údajů od pro-
vozovatele o každé změně

•  zajistí prověření VHP z hlediska jeho aktuálnosti

•   postupuje podle VHP v případě, kdy závažnou havárii nelze 
odvrátit nebo k závažné havárii již došlo

•   zašle VHP po jeho schválení územně příslušným základním 
složkám integrovaného záchranného systému

Pokud se objekt nebo zařízení, v němž je umístěna nebez-
pečná látka, nachází na území dvou nebo více krajů a příslušné 
krajské úřady se nedohodnou o tom, který z nich stanoví ZHP    
a vypracuje pro ni VHP, určí Ministerstvo vnitra, který krajský úřad 
v takovém případě ZHP stanoví a vypracuje pro ni VHP. Přísluš-
né krajské úřady při stanovení ZHP a vypracování VHP vzájemně 
spolupracují. Krajský úřad, který VHP vypracoval, jej poskytne 
ostatním krajským úřadům vykonávajícím působnost v ZHP.

ad b) VHP

VHP jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie zpra-
covává HZS kraje, v jehož územním obvodu se nachází jaderné 
zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem  ionizujícího 
záření, u kterého je stanovena ZHP (tu, případně její další členě-
ní, stanovuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost. SÚJB také 
stanovuje požadavky na zajišťování havarijní připravenosti držitelů 
povolení a také u těchto pracovišť schvaluje vnitřní havarijní plán 
a jejich změny.).

VHP se zpracovává minimálně ve dvou vyhotoveních. Jedno 
vyhotovení  VHP se ukládá jako součást krizového plánu kraje 
pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu  kraje, dru-
hé vyhotovení se ukládá na operačním a informačním středisku 
kraje.

Pokud ZHP zasahuje na území více krajů, zpracují příslušné 
HZS těchto krajů dílčí části  VHP pro  příslušnou část území svého 
kraje a předají je HZS kraje, v jehož územním obvodu se nachází 
jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie se stanovenou HP 
(dále jen „koordinující  HZS“). Koordinující HZS navrhuje a pro-
jednává změny VHP, sestavuje VHP pro celou ZHP,  projednává 
jej s držitelem povolení k jednotlivým činnostem a s dotčenými 
ústředními správními úřady.

Zpracování VHP nebo jeho dílčí části vychází z podkladů žada-
tele o povolení  k jednotlivým činnostem a držitele povolení podle 
§ 13 a 19 atomového zákona a dílčích  podkladů připravených 
příslušnými krajskými úřady, složkami a obcemi.

Koordinující HZS nebo HZS kraje, který zpracoval VHP, zajistí 
předání vyhotovení  VHP žadateli o povolení nebo držiteli povole-
ní, ministerstvu, Státnímu úřadu pro jadernou  bezpečnost a HZS 
kraje, do jejichž územního obvodu zasahuje ZHP.

Obce, správní úřady s krajskou působností, správní úřady 
s okresní působností a složky  uvedené ve VHP kraje a dotčené 
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předpokládanou mimořádnou událostí obdrží od koordinujícího 

HZS po jednom vyhotovení výpisu z VHP v rozsahu potřebném 

pro rozpracování jejich   činnosti pro případ vzniku mimořádné 

události.

VHP se prověřuje minimálně jedenkrát za 3 roky cvičením.

VHP se zpracovává a předává vždy v listinné a elektronické 

podobě; výpisy z VHP  mohou být zpracovány a předány jen 

v elektronické podobě. Dojde-li ke změně, která má dopad na 

obsah VHP,  provádí se bezodkladně jeho aktualizace.

Způsob zpracování VHP je uveden v příloze č. 2 vyhlášky 

č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integro-

vaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

VHP obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsa-

huje údaje informačního a operativního charakteru a plány kon-

krétních činností. Grafická část obsahuje mapy, grafy,  schémata, 

rozmístění sil a prostředků, způsoby vedení záchranných a lik-

vidačních prací, směry   možnosti šíření radioaktivních látek při 

radiační havárii apod.

VHP se člení na informační část, operativní část a plány 

konkrétních činností (plán vyrozumění; varování obyvatelstva; 

záchranných a likvidačních prací; ukrytí obyvatelstva; jodové pro-

fylaxe; evakuace osob; individuální ochrany osob; dekontamina-

ce; monitorování; regulace pohybu osob a vozidel; traumatologic-

ký; pohotovostní plán veterinárních opatření; regulace distribuce 

a požívání potravin, krmiv a vody; opatření při úmrtí osob v zamo-

řené oblasti; zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti; komuni-

kace s veřejností a hromadnými informačními prostředky).

POVODŇOVÉ ORGÁNY A POVODŇOVÉ 
KOMISE PODLE ZÁKONA Č. 254/2001 Sb.,                

O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH 
ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON)  

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány 

(§ 77), které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci 

povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních 

účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své 

činnosti řídí povodňovými plány. Postavení a činnost povodňo-

vých orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních: 

• mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

  •   orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských 

částí

  •   obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním 

městě Praze úřady městských částí stanovené Statu-

tem hlavního města Prahy

  •  krajské úřady  

  •   Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy 

záchranných a likvidačních prací přísluší Ministerstvu 

vnitra

•  po dobu povodně jsou povodňovými orgány povodňové 

komise, které zřizují orgány státní správy a samosprávy jako 

své výkonné složky k plnění mimořádných úkolů v době 

povodně:

  •   povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povod-
ňové komise  městských částí

  •   povodňové komise obcí s rozšířenou působností 
a v hlavním městě Praze povodňové komise městských 
částí stanovené Statutem hlavního města Prahy

  •  povodňové komise krajů

  •  Ústřední povodňová komise

Povodňové komise zřizují povodňové orgány jako své výkonné 
složky k plnění mimořádných úkolů v době povodně. 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně 
povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího stupně povod-
ňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové 
aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity (§ 64 odst. 2). 

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu v souvislosti 
s povodní podle krizového zákona, přejímá řízení ochrany před 
povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný 
(§ 77 odst. 9).

V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebez-
pečí nebo nouzový stav, se povodňové komise stávají součás-
tí krizového štábu kraje a Ústřední povodňová komise součástí 
Ústředního krizového štábu (§ 39 odst. 2 krizový zákon).

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření 
a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, 
v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových 
plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit 
dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního 
řádu a není proti nim opravný prostředek. Orgány státní správy a 
jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich 
výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi. 

Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před 
povodněmi, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým 
orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení říze-
ní ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové 
knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve 
své územní působnosti opatření podle svých povodňových plá-
nů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho 
pokynů.

Povodňové orgány obcí (§ 78) obecní rada může k plnění 
úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvo-
dech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi obce, jinak 
tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise 
obce je starosta obce. Povodňové orgány obcí jsou podřízeny 
povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Zpracová-
vají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovis-
ku správci povodí.

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností  (§ 77 
a 79) jsou obecní úřady s rozšířenou působností a v hlavním mě
stě Praze úřady městských částí stanovených Statutem hlavním 
městě Prahy.

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňo-
vou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. 
Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územ-
ních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před 
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povodněmi zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce 
s rozšířenou působností a předkládají jej k odbornému stanovisku 
správci povodí. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností 
je podřízen povodňovému orgánu kraje. 

Povodňové orgány krajů - krajský úřad (§ 80).

Hejtman kraje zřizuje povodňovou komisi kraje a je jejím před-
sedou. Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňo-
vému orgánu. Povodňové orgány krajů ve svých územních obvo-
dech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi 
zpracovávají povodňový plán správního obvodu kraje a předklá-
dají  jej ústřednímu povodňovému orgánu.

Ústřední povodňový orgán - Ministerstvo životního prostředí 
(§ 81).

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední povodňový orgán 
v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi  řídí ochranu před 
povodněmi a výkon dozoru nad ní, s výjimkou řízení povodňových 
záchranných prací, které přísluší Ministerstvu vnitra. Zpracovává po 
projednání s dotčenými orgány veřejné správy povodňový plán ČR 
a předkládá jej ke schválení Ústřední povodňové komisi. 

 Ústřední povodňovou komisi (§ 81 odst. 2 a 3) zřizuje vlá-
da, která též schvaluje její statut. Předsedou Ústřední povodňové 
komise je ministr životního prostředí a místopředsedou ministr 
vnitra. Ústřední povodňová komise řídí, kontroluje, koordinuje 
a v případě potřeby ukládá úkoly v celém rozsahu řízení ochra-
ny před povodněmi v době povodně ohrožující rozsáhlá území, 
pokud povodňové komise krajů vlastními silami a prostředky 
nestačí činit potřebná opatření. 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PODLE 
ZÁKONA Č. 254/2001 Sb., O VODÁCH 

A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ 
ZÁKON) 

Stupně povodňové aktivity (SPA)  

Stupni povodňové aktivity (§ 70) se pro účely vodního zákona 
rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodat-
né limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy  nebo průtoky v hlás-
ných profilech na vodních tocích, popřípadě mezní nebo kritické 
hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povod-
němi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která 
se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

 1. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI 

•   nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pomi-
nou-li příčiny takového nebezpečí

•   na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních 
hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnos-
ti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně

•   aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na 
vodních tocích

2. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI 

•   vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí 
přirozené povodně v povodeň

•   vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledo-

vaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho 

bezpečnosti a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo 

při zjištění mimořádných okolností, jenž by mohly vést ke 

vzniku zvláštní povodně

•   aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany 

před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na 

zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění 

průběhu povodně podle povodňového plánu

3. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ 

•   vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku 

škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků 

v zaplaveném území

•   vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledova-

ných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bez-

pečnosti současně se zahájením nouzových opatření

•   provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné 

práce nebo evakuace

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují 
a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. 
Podkladem je:

•   dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu 

hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech

•   zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby

•  doporučení správce vodního toku

•  oznámení vlastníka vodního díla

Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povod-

ňové aktivity jsou obsažené v konkrétních  povodňových plánech.

O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán 

povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyš-

ší povodňový orgán. 

DOPLŇKOVÁ TÉMATA Z PROBLEMATIKY 
EVROPSKÉ UNIE, CIVILNÍHO NOUZOVÉHO 

PLÁNOVÁNÍ A CIVILNÍ OCHRANY

1.  Pojetí civilní ochrany v Evropské unii
V strukturách Evropské unie je stále zaveden a použí-

ván pojem civilní ochrana, namísto v ČR zavedeného 
a používaného pojmu ochrana obyvatelstva. Účelem 
spolupráce Společenství v oblasti civilní ochrany je 
napomáhat zajišťování lepší ochrany osob, životního 
prostředí a majetku v případě přírodní a technologické 
(antropogenní) katastrofy. Podrobněji je účelem spolu-
práce:

•   podporovat a doplňovat úsilí na národní, regionál-
ní (krajské) a místní úrovni s požadavkem preven-
ce katastrof, připravenosti odpovědných orgánů 
v oblasti civilní ochrany a zásahu v případě katastro-
fi cké události

•   přispívat k informovanosti veřejnosti v pohledu zvy-
šování stupně sebeochrany občanů Evropy
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•   založit rámec pro efektivní a okamžitou spolupráci 
mezi národními organizacemi civilní ochrany v přípa-
dě vzniku potřeby vzájemné pomoci

•   zvýšit soudržnost akcí podniknutých na mezinárodní 
úrovni v oblasti civilní ochrany

Civilní ochranu Evropské unie lze obecně defi novat jako 
meziministerskou činnost (tzn. za účasti více složek). Je-
jím účelem je zajistit ochranu obyvatelstva, životního pro-
středí a majetku. Pojímá v sobě čtyři hlavní fáze:

•  Prevence nehod (bezpečnostní opatření)

•  Připravenost na okamžitý zásah

•  Reakce (zásah) na krizovou situaci

•   Opatření pro obnovení  (konsolidaci, návrat do nor-
málu) po katastrofě

Kromě výše uvedených systémů týkajících se usnadně-
ní vzájemné pomoci lze základní prvky všeobecné aktivity 
EU, týkající se významným způsobem civilní ochrany, shr-
nout do tří hlavních oblastí:

Civilní ochrana - 9. prosince 1999 přijala Rada pětiletý 
(2000-2004) Akční program v oblasti civilní ochrany.Tento 
program nemá v úmyslu vytěsnit vlastní opatření členských 
zemí na tomto poli, ale v souladu s principem vzájemné 
pomoci má tento systém podporovat a doplňovat. Dvěma 
hlavními prioritami Programu jsou prevence katastrof 
a veřejná informovanost. Program rovněž nabízí další 
různé akce a opatření – pracovní semináře, výměnu 
expertů a společná cvičení. Cílem těchto akcí je zkvalitnit 
stupeň připravenosti Společenství a vzájemně se podělit 
o zkušenosti a nové poznatky.

Znečištění moří (únik nebezpečných látek na moři) - 
spolupráce Společenství v této oblasti ohrožení se rozvíjí 
od r. 1978. Hlavním smyslem opatření Společenství na 
tomto poli je přispět a podporovat úsilí členských zemí ke 
zkvalitnění jejich kapacit při řešení situací spojených se 
znečištěním mořských vod.

Seveso II - směrnice Rady č. 96/82/EC o řešení mimo-
řádných událostí velkého rozsahu je zaměřena na zabrá-
nění nehod způsobených manipulací s nebezpečnými 
látkami a omezení následků těchto nehod na člověka 
a životní prostředí. Směrnice zavádí nové požadavky týka-
jící se bezpečnostního systému řízení, nouzového pláno-
vání a celostního plánování, rovněž jako opatřením, kterým 
jsou členské země povinovány.

Rovněž řada dalších činností Evropské komise zahrnuje prv-
ky které také přispívají k plnění úkolů civilní ochrany (tj. ochra-
na obyvatelstva, životního prostředí a majetku), mezi ně patří:

•   Radiační ochrana - včasná výměna informací v pří-
padě radiačního ohrožení

•   Strukturované finanční fondy - fi nanční podpora 
přidělovaná oblastem (regionům), které jsou vytipo-
vané pro případné ohrožení

•   Průmyslové (technické) projekty – použití staveních 
produktů tak, aby umožnilo stavební a další konstrukční 

práce, které by zajistily základní bezpečnostní požadav-
ky, včetně mechanické stability, požární bezpečnosti 
a bezpečného užívání

•   Zemědělství - předpis Rady EEC č. 2158/92 z 23. 
července 1992 o ochraně lesů zemí Společenství 
zdůrazňuje úsilí členských zemí o prevenci lesních 
požárů, a současně zdůrazňuje, že lesní opatření 
za podpory dalších složek, jako je rozvoj venkova 
v oblastech spojených s rizikem požárů, jsou propo-
jena s ochranným systémem prostřednictvím realiza-
ce integrovaných plánů pro zabránění lesních požá-
rů. Kromě toho tento předpis umožňuje Společenství 
vypracovat Informační systém o lesních požárech, 
takže lze zajistit výměnu informací mezi mezinárod-
ními a nadnárodními organizacemi, které se těmito 
otázkami zabývají,

•   Energie a doprava - ve věci bezpečnosti při silniční 
dopravě mají příslušné právní předpisy Společenství 
formu různých postupů a technických opatření. Jsou 
zavedena všeobecná opatření která obsahují pod-
mínky pro získání řidičského oprávnění, podmínky 
stanovující dobu řízení a odpočinku řidičů služebních 
vozidel (kamionů), rovněž jako podmínku používat 
bezpečnostní pásy. Z hlediska technických opatření 
jsou prováděny kontroly bezpečnosti silnic a existuje 
mnoho způsobů pro ověření technického stavu vozi-
dla. Jsou rovněž stanoveny předpisy pro převážení 
nebezpečných nákladů, které stanovují maximální 
rychlost, hmotnost a rozměry těžkotonážních vozidel. 
Velké úsilí je rovněž vynakládáno na zlepšení kultury 
cestování po silnicích,

•   Opatření v oblasti námořní bezpečnosti - jsou 
zaměřena na prevenci možných katastrof a ochranu 
životů, životního prostředí a na bezpečnost naviga-
ce. Zvláštní důraz je položena na bezpečnost rop-
ných tankerů, zvláště pak v souvislosti s přijetím řady 
návrhů Komise k zabránění neštěstí jako v případě 
Eriky nebo Prestige. Jako součást projektu „Galileo„ 
připravuje Komise další opatření Společenství, která 
budou mít značný vliv na organizaci vyhledávacích 
a záchranných služeb, především pak v oblasti vyhle-
dání obětí katastrofy, 

•   Bezpečnost v oblasti jaderné energie - zodpověd-
nost spočívá převážně na systému národních organi-
zací jednotlivých členských zemí. Platné mezinárodní 
dohody zahrnují včasné vyrozumění a pomoc v přípa-
dě jaderné nehody nebo úniku radioaktivních látek,

•   Výzkum - podle pátého a šestého rámcového pro-
gramu a prostřednictvím základních aktivit Výzkum-
ného programu sekce životního prostředí je posky-
tována podpora projektům týkajících se boje proti 
velkým živelním a technologickým pohromám. Mezi 
hlavní přírodní kalamity jsou z hlediska priorit zařa-
zeny hrozba zemětřesení, záplavy a hydrogeologická 
rizika, sopečná aktivita a lesní požáry. Opatření týka-
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jící se technologických pohrom jsou zaměřena na 
vyjasnění postupů, vyhodnocení situace, prognózu, 
snížení škod a zvládání rizik spojených s provozem 
staveb a průmyslových zařízení,

•   Společné výzkumné středisko - podle pátého 
a šestého rámcového programu poskytuje Společné 
výzkumné středisko vědecké a technické expertízy 
pro spolupráci Společenství na poli civilní ochrany, 
včetně monitorování možných záplav a lesních požá-
rů, dále pak umožňuje vytvářet systém Společenství 
pro vzájemnou výměnu informací o krizových jevech, 
rozhodovat o systému pomoci, odhadovat situaci 
a možné škody, zabraňovat technologickým katastro-
fám a hodnotit kvalitu životního prostředí. Společné 
výzkumné středisko je schopno rovněž poskytnout 
technickou pomoc v případě přírodních a průmyslo-
vých katastrof, včetně vyhodnocení rizik a preventiv-
ních opatření,

•   Oblast informací - v rámci programu Mezievropské 
telekomunikační sítě (TEN-Telecom – Trans-Euro-
pean Telecommunications Networks) jsou rozvíjeny 
podpůrné projekty v oblasti rizik a nouzového řízení, 
jako je řešení záplav, lesních požárů, zemětřesení, 
průmyslové havárie, pohyb ledovců a pobřežní sledo-
vání počasí na moři a informování izolovaných (nedo-
stupných) prostorů, 

•   Výchova a osvěta - v rámci civilní ochrany jsou rea-
lizovány různé projekty, především pak v rámci tzv. 
Leonardova programu a v rámci evropských dobro-
volných záchranných služeb,

•   Vnější vztahy - v rámci společné evropské bezpeč-
nostní a obranné politiky rozpracovává Unie kapacity 
pro řešení krizí nevojenského charakteru. Prostřed-
nictvím Komise již Společenství sehrává vlivnou 
zahraniční roli za využití široké škály prostředků roz-
manitého účelu a zaměřené na různé krizové oblasti. 
Komise zejména využívá kapacity Mechanismu pro 
civilní ochranu.

•   Ochrana spotřebitelů a zdraví - akční program týka-
jící se prevence zranění přispívá ke všeobecným zdra-
votnickým aktivitám, které sledují cíl snížit počet nehod 
a zranění. Kromě toho byla vytvořena meziresortní 
skupina, která řeší otázky spojené s požárním zabez-
pečením provozu hotelů. 

•   ECHO (Humanitární úřad Evropského společenství 
- je jedním z největších světových subjektů zamě-
řených na pomoc mimo teritorium Evropské unie. 
V nedávných letech ECHO ročně vynaložil celkovou 
částku 500 až 800 milionů Euro (EUR) na pomoc v 
60 zemích. Humanitární pomoc pro oběti přírodních 
katastrof ve třetích zemích dosáhla v roce 1999 část-
ku 64 milionů Euro. Program ECHO pro přípravu na 
katastrofy (tzv. DIPECHO) sponzoruje modelové pro-
jekty v několika nejpostihovanějších oblastech svě-
ta. Program je založen na směrnici Evropské komise 

č. 1257/96 o humanitární pomoci, která stanovuje, že 
jedním z hlavních úkolů humanitární pomoci je „zajistit 
připravenost na rizika přírodní povahy nebo srovnatel-
ných výjimečných událostí a využít vhodné prostředky 
rychlého vyrozumění a zásahové kapacity„(článek 2f).

2.  Akční program Společenství 
v oblasti civilní ochrany 

Legislativa Evropské unie vztahující se k civilní ochraně 
obsahuje mimo jiné rozhodnutí Rady č. Rady č. 1999/847/
EC z 9. prosince 1999 ustavující Akční program Společen-
ství v oblasti civilní ochrany (dále jen „program“). Program 
byl přijat 9. prosince 1999 na pětileté období (2000 - 2004). 
Program nemá v úmyslu nahradit vlastní opatření člen-
ských zemí, ale v souladu s principem vzájemné pomoci 
má tento systém podporovat a doplňovat. Dvěma hlavními 
prioritami programu jsou prevence katastrof a veřejná 
informovanost. Platnost programu bude/byla dodatkem 
prodloužena na roky 2005 – 2006. 

Akční program Společenství pro oblast civilní ochrany 
byl ustaven k tomu, aby přispěl k ochraně obyvatelstva, 
životního prostředí a majetku v případě přírodních a antro-
pogenních katastrof. Účelem programu je napomáhat roz-
voji spolupráce v této oblasti, doplňovat národní postupy 
a metody činnosti v civilní ochraně, podělit se o zku-
šenosti, vzájemně si pomáhat snižovat ztráty na lid-
ských životech, počtu zraněných, materiálních a eko-
nomických škodách a škodách na životním prostředí. 

Program neurčuje jednotný postup pro členské státy, 
ale především podporuje a doplňuje činnost členských 
států na centrální, regionální i místní úrovni. Program před-
stavuje obecný rámec pro realizaci jednotlivých projektů, 
vybraných v rámci Řídící komise. 

3.  Mechanismus Společenství 
pro oblast civilní ochrany 

Z důvodu zajištění potřebné pomoci a lepší koordinace 
zásahu intervenčních jednotek členských zemí Evropské 
unie schválila Rada EU na podzim roku 2001 rozhodnutí 
č. 2001/792/ES, Euroatom ustavující Mechanismus  Spo-
lečenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních 
zásazích v oblasti civilní ochrany (CO). Pro složitost celého 
názvu dokumentu se v praxi  vžil zkrácený název „Mecha-
nismu Společenství pro oblast CO.“

Rozhodnutím byly pro dosažení stanovených cílů 
stanoveny čtyři základní prvky:

•   Včasná identifi kace zásahových sil a prostředků.

   Cíl - s předstihem identifi kovat využitelné zásahové 
týmy civilní ochrany ze členských zemí které mohou 
být vyrozuměny v co nejkratším čase (zhruba v rozpě-
tí 2 až 24 hodin po vypuknutí neštěstí) a které mohou 
být mobilizovány. Jejich složení závisí na druhu 
a rozsahu neštěstí a na konkrétních opatřeních, které 
daná situace vyžaduje.
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•  Výcvikový program ke zkvalitnění zásahových kapacit.

   Cíl - zavést výcvikový program ke zkvalitnění schopnos-
tí těchto týmů pracovat společně a rozvíjet mezi sebou 
optimální součinnost a vzájemnou podporu. Tento 
program zahrnuje společné výcvikové kurzy a cvičení 
a vytváří příležitosti pro krátkodobé zapojení týmů do 
výcviku týmů z jiné členské země.

•  Hodnotící a koordinační týmy.

   Cíl - vytvořit kapacity pro mobilizaci malé hodnotící 
a koordinační skupiny a vyslat je okamžitě na místo 
neštěstí s cílem zkvalitnit účinnost a koordinaci zása-
hu na místě neštěstí a posoudit nejvhodnější zdroje 
a prostředky, které mají být nasazeny na řešení situace 
a v případě potřeby rovněž k navázání kontaktů s odpo-
vědnými představiteli země, která pomoc vyžaduje.

•  Vytvoření společného systému nouzové komunikace.

   Cíl - vypracovat společný operační systém nou-
zového spojení mezi orgány Civilní ochrany člen-
ských zemí a příslušnými složkami, které má 
Komise k dispozici.

Mechanismus společenství pro civilní ochranu, který 
využívá společné síly civilní ochrany 30 zúčastněných stá-
tů (EU-25, Bulharsko, Rumunsko, Island, Lichtenštejnsko a 
Norsko), je k dispozici pro usnadnění a podporu asistenční 
pomoci při nouzových situacích. Mechanismus je v pod-
statě „one-stop shop“(místo, kde lze získat veškeré infor-
mace najednou) civilní ochrany, který v případě katastro-
fy umožňuje postižené zemi uspořit čas, životy a peníze 
a který umožňuje členským státům poskytovat pomoc 
efektivním, logickým a koordinovaným způsobem. 

Základní služby nabízené v Mechanismu Spole-
čenství

Mechanismus nabízí množství základních služeb, které 
jsou všechny zaměřené na podporu a usnadnění asistenč-
ní pomoci CO  v případě katastrofy nebo teroristického 
útoku. Na tyto služby lze spoléhat při přeměně závazku 
vzájemné pomoci na  účinnou a funkční akci.

1. One-stop shop“(místo, kde lze získat veškeré 
informace najednou) pro asistenci CO: 

•   Monitorovací a Informační centrum (MIC), které je 
založené v rámci Komise a je k dispozici 24 hodin 
denně poskytuje zemím postiženým větší katastro-
fou přístup k základně prostředků CO nabídnutých 
30ti zúčastněnými státy. Každá země, postižená 
větší katastrofou, může vyslat žádost o pomoc pro-
střednictvím MIC, které okamžitě rozešle požada-
vek na národní informační centra zúčastněných 
států. Potom už záleží na jednotlivých státech, kte-
ré rozhodnou, zda je stát v situaci, kdy může nabíd-
nout asistenci (týmy, zařízení) a jestli si v této kon-
krétní situaci přeje asistence účastnit. Na základě 
shromážděných odpovědí informuje MIC postiženou 
zemi, většinou během několika hodin po požadavku, 
o veškeré nabídnuté pomoci.

2. Odborná a technická podpora: 

•   Kromě toho, jestliže je požadováno postiženou zemí, 
může MIC během několika hodin zaktivizovat a vyslat 
na postižené území malý tým odborníků pro zhod-
nocení potřeb, který koordinuje asistenční opera-
ce a zajišťuje spojení s příslušnými orgány, případ-
ně mezinárodními organizacemi (OSN). MIC může 
též nabídnout technickou podporu pro usnadnění 
asistenčních zásahů, včetně např. satelitních sním-
ků, jiných prognostických nástrojů (za pomoci JRC 
– Joint Research Centre – Společné výzkumné cent-
rum), pomoci specializovaných skupin, atd.

3. Zajištění spolehlivých informací a zabezpečení 
předávání informací: 

•   Dále je Mechanismus podporován databází s infor-
macemi o dosažitelných národních silách CO (týmy 
a odborníci) – které jsou pro asistenční zásahy k dis-
pozici v reálném čase. Je zpracováván společný 
komunikační a informační systém pro nouzové situ-
ace (CECIS), který má zajistit a zabezpečit předávání 
informací mezi MIC a národními kontaktními místy.

4. Kvalitnější připravenost prostřednictvím výcvi-
ku, cvičení a výměn odborníků:

•   Kvůli zlepšení připravenosti byl založen výcvikový pro-
gram pro oblast asistenčních zásahů CO. tento program 
zahrnuje výcvikové kurzy, plně simulovaná cvičení 
a systém výměny odborníků.

5. Informační centrum:

•   MIC také pracuje jako informační centrum, které 
shromažďuje potvrzené informace během nouzo-
vé situace a rozesílá pravidelné aktualizace všem 
zúčastněným zemím. Tato informační služba pomáhá 
postižené zemi s časově náročným úkolem při nevy-
hnutelném reagování na velké množství dotazů o sta-
vu nouzové situace.

Od svého vytvoření Mechanismus ukázal, že může fun-
govat ke prospěchu zúčastněných států. Přidaná hodnota 
koordinace v rámci EU spočívá v:

•   Mechanismus Společenství především umožňuje 
zemi postižené větší katastrofou  šetřit čas a držet 
ztráty na životech na minimu,

•   rychlý zásah pomáhá snížit materiální škody, což 
může také působit na snížení nákladů na rekonstrukci 
a obnovu,

•   koordinovanější akce umožňují zúčastněným státům 
ušetřit peníze u investic CO, např. u specializovaného 
vybavení, které je zapotřebí u specifi ckých typů kata-
strof,

•   v poslední řadě, co se týče asistenčních zásahů ve 
třetích zemích, Mechanismus Společenství umožní 
EU reagovat souvisle a efektivně na požadavky třetích 
zemí a zajistit na postiženém místě významnou aktivi-
tu EU, jako doplněk jiných strategií Společenství.
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4.  Komunitární programy pro oblast 
civilní ochrany

Komunitární programy patří mezi nástroje prohlubování 
spolupráce a řešení společných problémů členských zemí 
EU ve specifi ckých oblastech, mimo jiné i pokud se jedná 
o výzkum a technologický rozvoj, informační služby, 
životní prostředí, vzdělávání, sociální politiku a zdraví 
a také civilní ochranu. Programy jsou fi nancovány přímo 
z rozpočtu Evropské unie a po našem vstupu představují 
pro státní instituce, podnikatelské subjekty a asociace, 
akademické a pedagogické kruhy i místní samosprávu 
další možnost získávat fi nanční prostředky na rozvoj pod-
nikatelských a výzkumných kapacit a pro potřebu rozvoje 
infrastruktury. Využívání těchto programů bude záviset na 
iniciativě uvedených subjektů, profesionální zdatnosti při 
formulaci jejich cílů a záměrů a při přípravě projektů. 

Ministerstvo vnitra – Hasičských záchranný sbor ČR má pri-
oritně v gesci komunitární program nazvaný „Akční program 
Společenství pro oblast civilní ochrany“ ( rozhodnutí Rady 
č. 1999/847/EC z 9. prosince 1999). Ofi ciální platnost progra-
mu končí v roce 2004. Doplňkem k rozhodnutí bude/byla pro-
dloužena platnost programu pro roky 2005-2006 a to z důvodu 
přípravy nové fi nanční perspektivy EU pro roky 2007-2013. 

Cílem programu je podporovat akce Společenství, které 
přispívají k ochraně osob, životního prostředí a majetku v pří-
padě vzniku živelních pohrom a technologických katastrof 
a k většímu uvědomění si vzájemného vztahu mezi lidskou 
činností a přírodou. Cílem je také usnadnění spolupráce, 
výměna zkušeností a vzájemná pomoc mezi členskými 
státy v této oblasti.

Jednotlivé členské státy předkládají návrhy vlast-
ních projektů, dle vyhlašovaných priorit pro jednotlivé 
roky. Projekty by měly být ukončeny do 2 let. Přednost 
mají projekty do kterých se zapojí více členských států.  
Pro naplňování programu jsou každoročně vyčleněny 
fi nanční prostředky ve výši 1,5 mil. Do roku 2003 bylo 
realizováno 35 projektů v celkové výši 3,83 mil. Zde se 
otvírá možnost předkládat národní projekty pro danou 
oblast, zaměřené například na aplikaci nových techno-
logií, pilotní projekty, společné semináře, zkvalitňová-
ní předpovědní služby, zkvalitňování  vzdělávání všech 
vrstev obyvatelstva. Příspěvek Komise na realizaci pro-
jektu může činit maximálně 75%.  Účast je otevřená pře-
devším státnímu sektoru, i když privátní sektor a dal-
ší nevládní organizace se do výběrových řízení mohou 
také zapojit. 

MV-GŘ HZS ČR má dále v gesci komunitární program, 
který se pracovně nazývá „Mechanismus civilní ochrany“ 
(„Civil Protection Mechanism“). Tento program byl zahá-
jen od 1. ledna 2002 a jeho platnost není časově omeze-
na. Účast v  programu se stala pro ČR závazná v soula-
du s rozhodnutím Rady č. 2001/792/ES, EURATOM dnem 
našeho řádného členství v EU, tzn. k 1.5.2004. 

V rámci tohoto programu jsou vynakládány fi nanč-
ní prostředky především na:

•   Školení a výcvik členů Mechanismu, včetně společ-
ných cvičení (členové asistenčních intervenčních 
týmů, členové koordinačních/vyhodnocovacích týmů, 
vrcholový management)

•   Zřízení společné komunikační a informační sítě civilní 
ochrany (CECIS)

•   Výměnné pobyty vrcholového managementu, včetně 
velitelských kádrů

•  Společné semináře

Pro implementaci uvedeného dokumentu Komise spra-
vuje rozpočet, který pro roky 2002-2003 činil 3,0 mil. . Do 
tohoto rozpočtu bude přispívat i Česká republika v rámci 
podílu z odváděného celkového příspěvku do rozpočtu EU. 
Z příspěvku jsou hrazeny náklady na výše uvedené aktivity, 
tzn. účastníci Mechanismu mají vše hrazeno z celkového 
rozpočtu (mimo kapesného). 

Komise EU navíc každoročně vyhlašuje pro členské 
země výběrová řízení na zajištění programu a to zejmé-
na na zajištění školení a výcviku, seminářů a společných 
cvičení. Pokud  by se ČR přihlásila do tohoto výběrového 
řízení, a byla v rámci vyhodnocení vybrána, dostala by od 
Komise fi nanční příspěvek. Účast je možná jak pro státní 
sektor, tak pro podnikatelskou sféru.

5.  Civilní ochrana ve světle schválené 
Ústavy pro Evropu

Smlouva o Ústavě pro Evropu (dále jen „smlouva“) slu-
čuje dosavadní základní smluvní dokumenty Evropské unie 
a Evropských společenství, zavádí přehledné rozdělení 
kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy, výraz-
ně redukuje počet právních nástrojů Evropské unie a refor-
muje rozhodovací procedury, přičemž základní procedurou 
se stává spolurozhodování Rady Evropské unie s Evrop-
ským parlamentem. Podpisový akt se uskutečnil dne 
29. října 2004 v Římě. V případě schválení ve všech člen-
ských zemích Evropské unie vstoupí smlouva v platnost 
1. listopadu 2006.  

Návrh smlouvy rovněž obsahuje mnoho nástrojů 
Evropské unie pro oblast humanitární pomoci a civil-
ní ochrany. V rámci kapitoly V – Oblasti, ve kterých se 
Unie může rozhodnout vést koordinační, doplňkovou či 
podpůrnou činnost, je také zařazen samostatný oddíl 
5, který upravuje oblast Civilní ochrany. Činnost Unie je 
v rámci uvedené oblasti zaměřena na podporu a dopl-
ňování činností členských států na vnitrostátní, regio-
nální a místní úrovni, týkajících se předcházení rizikům, 
přípravy subjektů na civilní ochranu v členských státech 
a zásahu v případě živelních pohrom nebo pohrom způ-
sobených člověkem uvnitř Unie, dále na podporu rychlé 
a účinné operativní spolupráce uvnitř Unie mezi vnitros-
tátními útvary civilní ochrany a napomáhání ucelenosti 
akcí podniknutých v oblasti civilní ochrany na mezinárod-
ní úrovni. Jako zásadní se jeví že, evropský zákon nebo 
rámcový zákon stanoví opatření nezbytná jako příspěvek 
k uskutečňování cílů uvedených v předchozí části, s vylou-
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čením jakékoliv harmonizace právních a správních předpi-
sů členských států.  

6.  Civilní ochrana Evropské unie jako 
součást civilních kapacit pro mise 
na zvládání krizí v rámci Evropské 
bezpečnostní a obranné politiky.

Mezinárodní společenství stále častěji zapojuje civilní 
komponent do operací a misí mezinárodních organizací, 
které se tak stávají civilně-vojenskými. Civilisté mají své 
místo v podobě Provinčních rekonstrukčních týmů, např. 
operace NATO v Afghánistánu, či v misích jiných mezi-
národních vládních organizací. Zvláště progresivní je 
v této práci Evropská unie, která zahájila práce na vytvo-
ření konsolidovaného rámcového cíle v oblasti civilních 
kapacit pro zvládání krizí, čímž hodlá posílit svoje civil-
ní schopnost v rámci Evropské bezpečnostní a obranné 
politiky (ESDP). 

Základy pro budování byly stanoveny v roce 1999 v Hel-
sinkách. Operace na zvládání krizí (někdy se také používají 
pojmy – operace krizového managementu, nebo krizové-
ho řízení) Evropské unie jsou vždy operacemi ve třetích 
zemích, tzn. mimo prostor členských a kandidátských stá-
tů EU, nebo států zóny volného obchodu. Odpovědnost za 
naplňování této politiky v podmínkách České republiky má 
Ministerstvo zahraničních věcí.

Tato oblast obsahuje čtyři kvalitativně rozdílné nástroje 
použitelné v různých fázích vývoje krizové situace, resp. 
mimořádné události. Jedná se o oblasti:

•  civilní správa

•  policie

•  posilování právního státu

•  civilní ochrana

Česká republika deklarovala prostředky a schop-
nosti v červnu 2004, konkrétně se jedná o následující 
subjekty:

•   vyhledávací a záchranných tým, (v působnosti MV-GŘ 
HZS ČR)

•  experti civilní ochrany (v působnosti MV-GŘ HZS ČR)

•   mobilní zdravotnický tým a experti-lékaři (působnost 
Ministerstvo zdravotnictví)

Předpokládá se, že experti civilní ochrany by mohli 
působit i ve speciálních monitorovacích misích a úřadov-
nách zvláštních představitelů EU. 

7.  Civilní nouzové plánování a pět 
základních úloh dle Ministerské 
směrnice pro CNP NATO na roky 
2000 – 2002.

Civilní nouzové plánování (CNP) souvisí se vznikem 
a vývojem Severoatlantické aliance (NATO). Potřeba vytvo-
řit systém plánování civilních zdrojů pro případy nouze se 
v Severoatlantické alianci začala objevovat hned po jejím 

vzniku v padesátých letech minulého století. Od počátku 
existence Aliance se projevovaly mezi některými členský-
mi zeměmi snahy o spolupráci a vzájemnou pomoc v nevo-
jenské oblasti. Tyto aktivity byly především zaměřeny na 
podporu vojenské činnosti, později také na pomoc při 
obnově společnosti po válečném konfl iktu a na ochranu 
civilního obyvatelstva. 

Potřeba plánovat využití civilních zdrojů vyplynula z nut-
nosti zajistit tyto zdroje pro námořní, pozemní a letecké 
přesuny značného počtu osob a materiálu, pro které armá-
dy NATO neměly   a nemají dostatečné vlastní kapacity. 
K dopravě se postupně přidaly další oblasti - telekomuni-
kace, potraviny, ropa, průmysl, civilní ochrana a zdravot-
nictví.  

Všechny aktivity byly zahrnuty do systému CNP a tvo-
řily ucelenou oblast plánování ochrany společností člen-
ských států NATO před následky krizových situací. Krizo-
vou situací byla chápána především válka, později rovněž 
i operace s použitím vojenských sil k udržení nebo nasto-
lení míru. 

Původní zaměření CNP v NATO na systém civil-
ní podpory vojenským aktivitám, se v průběhu histo-
rie změnilo, přestože požadavek zajištění zdrojů pro 
vojenské složky NATO dále přetrvává. Aktuální rozsah 
úkolů zahrnuje nejdůležitější prvky, které tvoří fungují-
cí hospodářskou sféru života společnosti s prioritním 
úkolem ochrany obyvatelstva a nyní i ochrany životně 
důležité infrastruktury. 

V této souvislosti a v souladu s novými úkoly CNP 
vyplývajícími z mezinárodních jednání a dokumentů se 
hlavní pozornost soustřeďuje na minimalizaci ztrát lid-
ských životů, ekonomických ztrát a nebezpečí ztráty 
suverenity, neboli na ochranu obyvatelstva, ekonomiky  
a státu.

Změna strategické koncepce NATO počátkem devadesá-
tých let se zákonitě projevila v principech i systémech CNP 
a krizového řízení v členských zemích NATO i  v zemích, 
které o členství usilovaly. 

Stále přetrvává základní myšlenka existence CNP jako 
základního prvku celkového konceptu bezpečnosti a stabi-
lity euro-atlantického regionu. Především se jedná o:

•   podporu a ochranu obyvatelstva a snižování jeho zra-
nitelnosti

•   zajištění kontinuity fungování veřejné správy v krizích 
a projevech nepřátelství,

•   maximálně efektivním využití a ochraně národních 
civilních zdrojů a kritické infrastruktury s ohledem na 
požadavky civilního i vojenského sektoru

V současném bezpečnostním prostředí ve světě bylo 
určeno pět základních úloh pro civilní nouzové pláno-
vání, které byly detailně analyzovány v základním kon-
cepčním dokumentu Aliance pro civilní oblast – Minis-
terské směrnici civilního nouzového plánování na období 
2000 – 2002. 
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Těmito úlohami jsou:

•   civilní podpora pro vojenské operace NATO dle 
článku 5,

•  podpora pro zásahy při krizích mimo článek 5,

•  podpora národním orgánům v případech nevojen-
ských krizových situací,

•   podpora národním orgánům při ochraně obyvatelstva 
před účinky  zbraní hromadného ničení,

•  spolupráce s partnerskými zeměmi.

8.  Akční plán civilního nouzového 
plánování  na ochranu civilního 
obyvatelstva a kritické infrastruktury 
proti účinkům použití CBR prostředků, 
včetně aktů terorismu.

Základním politickým dokumentem pro činnost orgánů 
civilního nouzového plánování NATO je mimo jiné Dekla-
race Pražského summitu NATO. V rámci této deklarace 
se členské státy zavázaly k posílení schopnosti poskyt-
nout, v případě žádosti, pomoc národním orgánům při 
vyrovnávání se s následky teroristických útoků, včetně 
útoků chemickými, biologickými a radiologickými pro-
středky. 

K tomu byl  na summitu přijat Akční plán civilního nou-
zového plánování ke zlepšení připravenosti na možné úto-
ky proti civilnímu obyvatelstvu chemickými, biologickými 
a radiologickými (CBR) prostředky. 

 Jedná se o základní civilní nástroj Aliance na podporu 
národních orgánů v ochraně obyvatelstva. Cílem programu 
je zvýšit připravenost a snížit zranitelnost civilního oby-
vatelstva  ve státech Aliance, včetně případných projevů 
terorismu. Jedná se o aktivity, které se promítají do čin-
nosti všech plánovacích výborů a komisí Vyššího výboru 
pro civilní nouzové plánování NATO (SCEPC), včetně Euro-
atlantického koordinačního střediska pro řešení situace při 
katastrofách (EADRCC).  Na plnění úkolů se podílí i další 
vojenské orgány NATO. Program obsahuje seznam prio-
ritních akcí pro zvyšování civilní připravenosti členských 
a partnerských států pro případy možných útoků proti civil-
nímu obyvatelstvu za použití CBR prostředků.

Program je nastaven na principu vzájemné spolupráce, 
při využití národních prostředků a schopností pro vzájem-
nou asistenční pomoc. Obsahuje řadu konkrétních pod-
programů například zaměřených na:

•   civilně – vojenskou spolupráci při ochraně proti zbra-
ním hromadného ničení (ZHN)

 •   zpracování přehledu (databáze) schopností a kapacit 
členských a partnerských států pro danou oblast

 •   koordinaci využívání civilních dopravních prostředků 
(například pro zajištění evakuace vzduchem, po zemi 
nebo po moři)

 •   ochranu kritické infrastruktury před následky útoků 
CBR prostředky

 •   studium účinků CBR prostředků na jednotlivé sektory 
(zemědělství, zdravotnictví, dopravu,  civilní obyvatel-
stvo, komunikační služby apod.)

9.  Vyšší výbor pro civilní nouzové 
plánování NATO 
a Plánovací výbory a komise 

Nejvyšším orgánem v Organizaci Severoatlantické 
smlouvy je Severoatlantická rada, která činí rozhodnu-
tí na nejvyšší úrovni. Severoatlantická rada ustanovi-
la Vyšší výbor pro civilní nouzové plánování (SCEPC), 
kterému je svěřena celková koordinace mezi různými 
oblastmi CNP. V působnosti SCEPC je osm plánovacích 
výborů, které jsou odpovědné za koordinované pláno-
vání s ohledem na jednotlivé ekonomické sféry civilního 
sektoru. Kromě zajišťování materiálních zdrojů je povin-
ností těchto orgánů zabezpečovat kvalitní odborníky 
v dostatečném počtu a v požadované úrovni kvalifi kace 
a specializace. Členy uvedených výborů a komisí jsou 
odborníci z příslušných ministerstev, ústředních správ-
ních úřadů, či agentur členských i partnerských zemí. 
Významným prvkem pro koordinaci řešení následků 
závažných katastrof je Euro-atlantické středisko koor-
dinace pomoci při pohromách (EADRCC).

V současné době působí ve struktuře SCEPC následující 
plánovací výbory (PB&CS):

•   Plánovací výbor pro civilní letectví (Civil Aviation 
Planning Committee - CAPC)

Plánovací výbor zajišťuje veškeré letecké dopravní 
kapacity včetně odborníků.

•   Plánovací výbor pro civilní spoje (Civil Communicati-
ons Planning Committee – CCPC)

Plánovací výbor je zodpovědný za záležitosti civil-
ních komunikací (elektronických komunikací a poš-
tovních služeb) v rámci civilního nouzového plánování 
NATO. CNP v této oblasti zajišťuje dostupnost komuni-
kačních služeb pro politické, ekonomické a vojenské 
účely. 

•   Plánovací výbor pro vnitrozemskou povrchovou 
dopravu (Planning Board for Inland Surface Transport 
- PBIST)

Plánovací výbor zajišťuje dopravní zdroje včetně přísluš-
né infrastruktury a expertů týkající se vnitrozemské povr-
chové dopravy (železnice, silnice, přístavy, vnitrozemské 
vodní cesty, kontejnerizace). 

•   Plánovací výbor pro oceánskou lodní dopravu (Plan-
ning Board for Ocean Shipping - PBOS) 

Plánovací výbor zabezpečuje dopravu osob a zboží po 
moři se zřetelem na mezinárodní charakter obchodní lod-
ní dopravy, včetně pojištění těchto dopravních prostředků. 
Zajišťuje rovněž příslušné odborníky.

•   Plánovací výbor pro potraviny a zemědělství (Food 
and Agriculture Planning Committee - FAPC)
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Plánovací výbor zabezpečuje potravinové zdroje včet-
ně odborníků. V rámci práce výboru je věnována zvýše-
ná pozornost zranitelnosti agro potravinářskému sektoru 
v oblasti jednotlivých komodit potravních řetězců. Připra-
vují se kroky ke zlepšení spolupráce s ostatními plánova-
cími výbory.

•   Průmyslový plánovací výbor (Industrial Planning 
Committee - IPC)

Plánovací výbor zajišťuje oblast průmyslových zdrojů 
včetně odborníků. 

Na základě přijaté Dohody o systémech priorit a alokací 
zdrojů je v oblasti průmyslu rozvíjena vzájemná spoluprá-
ce při zajišťování požadavků obrany a civilního nouzového 
plánování v rámci hospodářské mobilizace.

V souvislosti se vzrůstajícím nebezpečím teroristic-
kých útoků proti civilnímu obyvatelstvu za použití chemic-
kých, biologických a radiologických látek je v členských 
a partnerských státech mapována oblast výzkumu, vývoje 
a výroby ochranných prostředků, zařízení a pomůcek.

 Se vzrůstajícím nebezpečím útoků proti základním prv-
kům kritické infrastruktury jsou na mezinárodní úrovni pro-
jednávány způsoby analýzy možných rizik a ohrožení životně 
důležitých průmyslových zařízení a energetických systémů 
a způsoby snižování jejich zranitelnosti.

•   Výbor pro civilní ochranu (Civil Protection Committee 
- CPC)

Výbor se zabývá veškerými aspekty, které podporu-
jí ochranu obyvatelstva, jako je tvorba národních plánů 
ochrany obyvatelstva, snižování zranitelnosti a ochrana 
proti účinkům zbraní hromadného ničení, otázky přesu-
nů a migrace obyvatelstva včetně uprchlíků,  humanitární 
pomoci, varování a informování veřejnosti, včetně zajiš-
tění expertů.

Činnost orgánů civilní ochrany členských a partner-
ských zemí je především zaměřena na mírové využití při 
řešení následků všech závažných mimořádných událostí 
od požárů, železničních nehod, úniků chemických látek až 
po povodně, hurikány a zemětřesení.  

•   Společný zdravotnický výbor (Joint Medical Commit-
tee – JMC)

Výbor zajišťuje zdravotnickou oblast se zaměřením na 
speciální zdravotnické prostředky, léky a vakcíny, včetně 
příslušných odborníků. 

10. Ochrana kritické infrastruktury
Problematika ochrany infrastruktury se vlivem změ-

ny bezpečnostního prostředí dostala do popředí zájmu 
celého mezinárodního společenství, především s ohle-
dem na ochranu klíčových a životně důležitých – kritic-
kých  - oblastí infrastruktury po 11. září 2004. Zahrnuje 
jak fyzickou tak i kybernetickou (informační systémy) 
infrastrukturu. 

První kroky ČR v této oblasti souvisí s oblastí ochrany 
obyvatelstva, zejména s činností Výboru pro ochranu oby-

vatelstva NATO (CPC), kde byla ustavena pracovní skupina 
k řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury. Ges-
torem za zpracování celého materiálu a jednotlivých kroků 
při řešení projektu ochrany kritické infrastruktury v ČR je 
MV GŘ HZS ČR, v jehož působnosti je ochrana obyvatel-
stva, civilní nouzové plánování a odpovědnost za činnost 
Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP), pracovního 
orgánu Bezpečnostní rady státu Mimoto v aktualizova-
ném Statutu  VCNP, schváleného vládou ČR dne 12. května 
2004, usnesení č. 461 je řešení problematiky ochrany kritic-
ké ochrany jednou ze základních povinností a působností 
tohoto Výboru. 

Defi nice používané v ČR v souladu s pojetím meziná-
rodních organizací včetně zahraničních vědeckých insti-
tucí:

Kritickou infrastrukturou (KI) se rozumí výrobní i nevý-
robní systémy infrastruktury státu, jejichž nefunkčnost by 
měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachová-
ní nezbytného rozsahu dalších základních funkcí státu při 
krizových situacích. 

Národní kritickou infrastrukturou se rozumí kritická 
infrastruktura, po jejímž narušení nebo rozbití by došlo 
k vážnému dopadu na zdraví, bezpečnost nebo ekono-
mický blahobyt států nebo efektivní fungování vládních 
systémů  zemí.

Ochrana kritické infrastruktury zahrnuje opatření pro 
zabezpečení všech systémů a zařízení, jejichž nefunkčnost 
nebo zničení by měly zeslabující účinek na národní bez-
pečnost a ekonomický a sociální blahobyt státu.

Kritická informační infrastruktura zahrnuje prvky jako 
jsou telekomunikace, výpočetní technika/software, inter-
net, satelity, optická vlákna atd. Tento pojem je rovněž 
používán pro souhrn vzájemně propojených počítačů 
(výpočetní techniky) a sítí a tok životně důležitých infor-
mací. 

Ochrana kritické informační infrastruktury je podsku-
pinou ochrany kritické infrastruktury. Soustřeďuje se na 
ochranu systémů a zařízení včetně prvků jako jsou tele-
komunikace, výpočetní technika/software, Internet, sate-
lity, optická vlákna atd a na vzájemně propojené. počítače 
a sítě, a služby, které poskytují.

Subjekty kritické infrastruktury v ČR  jsou vybrané 
subjekty výrobní i nevýrobní sféry provozující zařízení 
a objekty nebo poskytující služby, popřípadě vytvářející 
produkty ve stanovených oblastech kritické infrastruk-
tury. 

Oblasti kritické infrastruktury v ČR 

V rámci činnosti VCNP byla ustavena pracovní skupina 
kontaktních osob, zástupců ústředních správních úřadů 
(ÚSU) – členů VCNP. Jmenovaní zástupci ÚSÚ projedna-
li a upravili oblasti kritické infrastruktury, které členové 
VCNP schválili při jednání VCNP v březnu a červnu 2004. 
Bylo schváleno celkem 10 oblastí kritické infrastruktury, 
ke kterým byly přiděleny gesce a spolugesce, a to v sou-
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ladu s kompetencemi a působností přidělenými níže uve-
deným ÚSU.

Jedná se o tyto oblasti KI:

Pořadí Oblast KI

   energetika (elektřina, plyn, tepelná energie, ropa)

   vodní hospodářství

   potravinářství a  zemědělství

   zdravotní péče

   doprava

   komunikační a  informační  systémy

   bankovní a fi nanční sektor

   nouzové služby

   veřejná správa

   odpadové hospodářství 

Kromě toho byl zpracován přehled subjektů KI, a to na 
národní, regionální a místní úrovni. Zohlednění problema-
tiky kritické infrastruktury je součástí metodiky pro zpra-
cování krizových plánů jednotlivých subjektů, které jsou 
povinny krizové plány zpracovat a předložit MV GŘ HZS 

ČR. Celkový projekt ochrany kritické infrastruktury v ČR 

tak v současné době zahrnuje jak horizontální tak i verti-

kální úroveň, tj. státní správu a územní samosprávu s těs-

nou spoluprací s relevantními mezinárodními institucemi. 

Další částí řešení projektu ochrany KI je zjištění závislostí, 

vzájemných vazeb a zranitelných míst jednotlivých oblas-

tí a subjektů KI. Kromě toho je zapotřebí rozvíjet vědecký 

výzkum a vývoj nejen pro posilování ochrany klíčové infra-

struktury ale zároveň zkvalitňovat analýzy rizik a zapojit do 

celkového procesu, kromě subjektů státní správy, přede-

vším soukromý sektor. Zapojení soukromého sektoru do 

řešení a podpory problematiky KI bude vyžadovat zvýšit 

vzdělávání v této oblasti tak, aby jednotliví účastníci proce-

su chápali závažnost celé situace a aktivně se podíleli při 

investiční podpoře ochrany fyzické a kybernetické kritické 

infrastruktury.

OJ L 217, 31.07, 1992, str. 3

Posílíme naši schopnost poskytnout, v případě žádos-

ti, pomoc národním orgánům při vyrovnání se s násled-

ky teroristických útoků včetně útoků CBRN proti kritické 

infrastruktuře, jak to předpokládá Akční plán CNP.
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ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ 
OBLAST POŽÁRNÍ PREVENCE 

K základním předpisům patří zákon č. 133/1985 Sb., o požár-
ní ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona 
je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů 
a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech. Zákon stanoví 
povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických 
a fyzických osob, působnost orgánů státní správy a samosprá-
vy na úseku požární ochrany a povinnosti jednotek požární 
ochrany. V úvodním ustanovení je stanovena obecná povinnost 
každému počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požá-
ru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Podrobněji 
je řešen výkon státní správy prováděný Ministerstvem vnitra - 
generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České 
republiky a hasičskými záchrannými sbory krajů, včetně výkonu 
státního požárního dozoru. Obsahem zákona je také odborná 
způsobilost fyzických osob k plnění některých povinností na 
úseku požární ochrany. Dále zákon upravuje postihy právnic-
kých osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob za 
neplnění stanovených povinností. Zvláštní část zákona je věno-
vána jednotkám požární ochrany, jejich zřizování, rušení a jejich 
povinnostem.

Některé podrobnosti k zákonu o požární ochraně upravu-
je vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci). Jedná se např. o vymezení některých 
základních pojmů, např. požární bezpečnost, požární nebez-
pečí, požár, požárně bezpečnostní zařízení, hořlavá látka, 
veřejnost atd. Dále v podrobnostech rozvádí povinnosti práv-
nických osob a podnikajících fyzických osob. Zejména se jed-
ná o provozování požárně bezpečnostních zařízení, provádění 
školení o požární ochraně, zpracovávání a vedení dokumenta-
ce požární ochrany. Upravuje také některé podmínky požární 
bezpečnosti u fyzických osob. Zvláštní část vyhlášky o požár-
ní prevenci je věnována způsobu výkonu státního požárního 
dozoru. 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 
obsahuje kompletní vymezení podmínek pro požárně bezpečné 
provádění těchto činností. 

Zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném 
sboru České republiky se zřizuje Hasičský záchranný sbor 
ČR, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví oby-
vatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc 
při mimořádných událostech. Řeší organizaci, řízení a úkoly 
Hasičského záchranného sboru ČR a stanoví práva a povin-
nosti příslušníků.

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB 
A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

Obecně
Zákon o požární ochraně ukládá právnickým osobám a fyzic-

kým osobám vykonávajícím podnikatelskou činnost podle zvlášt-
ních předpisů (podnikajícím fyzickým osobám) zabezpečovat 
plnění povinností, vyplývajících pro ně ze zákona o požární ochra-
ně, předpisů vydaných na jeho základě vyhláška o požární preven-
ci, vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách) 
nebo z jiných předpisů, upravujících povinnosti na úseku požární 
ochrany jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné 
základní činnosti a neodkladně odstraňovat zjištěné nedostatky.

Rozsah povinností, stanovený zákonem o požární ochraně, je 
odlišný podle toho, jaké činnosti jsou konkrétním provozovatelem 
vykonávány. Povinnosti jsou směřovány k jednotlivým činnostem 
a nikoli k objektům. Činnosti jsou charakterizovány určitými kon-
krétními znaky, definovanými zákonem o požární ochraně. Proto 
musí být každá činnost posouzena individuálně. Je nutné zhod-
notit skutečně prováděnou činnost ze všech hledisek, uvedených 
v zákoně o požární ochraně uvedených. Tyto údaje mohou být 
pro jeden „typ“ činnosti rozdílné, takže se může v praxi stát, že 
činnosti obecně nazvané např. obrábění dřeva, svařování, admi-
nistrativní práce, mohou být jedním provozovatelem vykonává-
ny jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u druhého 
provozovatele jako činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí 
a v určitých případech i jako činnosti s vysokým požárním nebez-
pečím.

Provozovateli činnosti je dána možnost, aby si v rámci plně-
ní svých povinností v závislosti na míře požárního nebezpečí 
upravil celkovou organizaci požární ochrany optimálním způso-
bem. Předpisy o požární ochraně nevyžadují žádné duplicitní 
dokumenty, dokumentaci apod. a dávají možnost zapracovat 
požadavky požární ochrany do celkového systému bezpečnosti. 
Musí být dodržena určitá pravidla, týkající se zejména odbornosti 
osob, které mohou určité činnosti vykonávat, rozsahu a obsahu 
dokumentace. 

provozovatel činnosti - právnické osoby a podnikající fyzic-
ké osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech pro-
storách, které užívají k provozování činnosti. Povinnosti jsou vždy 
směřovány k provozoateli činnosti a nikoli k vlastníkovi nebo maji-
teli objektu. To znamená, že není rozhodující, zda je činnost pro-
vozována ve vlastním nebo pronajatém prostoru. Existuje pouze 
jedna výjimka, a to, provozuje-li činnost v prostorách více práv-
nických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnos-
ti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, 
vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. 
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Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění 
povinností na úseku požární ochrany.

Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických 
osob odpovídá statutární orgán a u podnikající fyzické osoby tyto 
osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Plnění některých povinností vyplývajících ze zákona o požární 
ochraně musí být zabezpečeno osobou s odbornou způsobilostí. 
Těmito osobami jsou odborně způsobilá osoba, technik požární 
ochrany a preventista požární ochrany. Činnost osoby odbor-
ně způsobilé a technika požární ochrany může být vykonávána 
v pracovně právním vztahu anebo na základě zvláštního zákona.

Provozované činnosti se dělí podle míry požárního nebez-
pečí do tří kategorií:

• bez zvýšeného požárního nebezpečí

• se zvýšeným požárním nebezpečím 

• s vysokým požárním nebezpečím

Zákonem o požární ochraně jsou definovány charakteristi-
ky činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým 
požárním nebezpečím. Všechny ostatní činnosti, které nevykazují 
v zákoně uvedené charakteristiky, se považují za činnosti bez zvý-
šeného požárního nebezpečí.

SHODNÉ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ 
ČINNOSTÍ VŠECH TŘÍ KATEGORIÍ ČINNOSTÍ

• bez zvýšeného požárního nebezpečí

•  se zvýšeným požárním nebezpečím (plní další povinnosti 
– viz dále)

•  s vysokým požárním nebezpečím (plní další povinnosti 
– viz dále)

 Všichni provozovatelé činností, tzn. všechny právnické osoby 
a podnikající fyzické osoby plní určitý rozsah povinností, který se 
odlišuje podle míry požárního nebezpečí. Činnosti bez zvýšené-
ho nebezpečí požáru jsou činnostmi, které mají z hlediska záko-
na o požární ochraně nejmenší rozsah stanovených povinností, 
přičemž tyto povinnosti zabezpečují i provozovatelé činností se 
zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebez-
pečím.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

a)  obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a dru-
zích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany 
a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární 
nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozu-
schopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných 
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zaří-
zení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních 
předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,

Mezi požárně bezpečnostní zařízení patří např. zařízení pro 
požární signalizaci (elektrická požární signalizace, zařízení pro 
detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace 
apod.), zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní 
hasicí zařízení, automatické protivýbuchové systémy), zařízení pro 
usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod 
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kouře a tepla, kouřová klapka), zařízení pro únik osob při požáru 
(nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří, požární nebo evakuační 
výtah, bezpečnostní a výstražné zařízení apod.), zařízení pro záso-
bování požární vodou (vnější a vnitřní požární vodovod, nezavod-
něné požární potrubí), zařízení pro omezení šíření požáru (požární 
klapka, vodní clony, požární uzávěry otvorů apod.), náhradní zdroje 
a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bez-
pečnostních zařízení, zdroje vody určené k hašení požárů. 

Potřebné množství a druhy požární techniky, věcných pro-
středků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení 
vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo z obdobné 
dokumentace, která je součástí projektové dokumentace, ověře-
né stavebním úřadem podle zvláštního předpisu nebo je stano-
veno v jiném právním předpisu. Není-li k dispozici uvedená doku-
mentace, stanoví se určitý počet věcných prostředků požární 
ochrany na půdorysnou plochu podlaží objektu. Takto se postu-
puje při posuzování činností bez zvýšeného požárního nebezpečí. 
U činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím 
mohou být stanovené počty rozšířeny např. na základě schválené 
dokumentace požární ochrany.

Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokla-
dem o jeho kontrole provedené podle podmínek, stanovených 
vyhláškou o požární prevenci, kontrolním štítkem a plombou 
spouštěcí armatury. Kontrola se provádí v rozsahu a způsobem 
stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a prů-
vodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo teh-
dy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti a nejméně 
1x za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená pro-
jektová dokumentace nestanoví pro některé případy instalací 
(např. v agresivním prostředí) lhůty kratší.

U požárně bezpečnostních zařízení se provádí kontrola provo-
zuschopnosti jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová 
dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty 
kratší, a prokazuje se dokladem o kontrole provozuschopnosti. 
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit 
svoji funkci, musí být tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde 
je zařízení instalováno, zřetelně vyznačena. Provozovatel provede 
opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřed-
nictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany 
zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě 
technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětov-
ného uvedení zařízení do provozu.

b)  vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné 
práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace 
a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty 
a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zaří-
zením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení 
a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany 
a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

Podmínkami pro hašení požárů a pro záchranné práce se 
rozumí souhrn organizačních a popřípadě i technických opat-
ření, umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména 
stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, 
evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací. K tomu 
je zapotřebí:
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•  zřetelně označit číslo tísňového volání (150 hasiči, 112, 155 
zdravotnická záchranná služba, 158 Policie ČR),

•  umožnit přístup ke spojovacím prostředkům (zabezpečení 
jejich provozuschopnosti a použitelnosti pro účely tísňové-
ho volání),

•  dodržovat trvale průjezdné šířky příjezdových komunikací 
nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární 
techniku a ke zdrojům vody, určeným pro hašení; zajištění 
této povinnosti je značně problematické zejména v obytné 
zástavbě, kdy parkující motorová vozidla zcela znemožňují 
příjezd zasahujících vozidel,

•  provést značení a umožnění použití nástupních ploch pro 
požární techniku a požárních výtahů; nástupní plocha slouží 
k nástupu požárních jednotek a požární techniky k proti-
požárnímu zásahu, požární výtah zajišťuje rychlou dopravu 
požárních jednotek a požární techniky do všech podlaží 
objektu - jeho provoz musí být po stanovenou dobu v prů-
běhu požáru bezpečný,

•  zajistit trvalou použitelnost vnitřních a vnějších zásahových 
cest (např. požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný 
přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,

•  označit rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypína-
če elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovo-
dů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a provede-
ní záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby, aby:

•  byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výta-
hy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při pro-
vozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo 
osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním 
vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech 
s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné 
a dostupné z každého místa,

•  byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chod-
by, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest 
tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo 
záchranné práce,

•  chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly 
využívány způsobem, zvyšujícím požární riziko.

c)  dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se 
k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

d)  označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpeč-
nostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu 
k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází 
věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní 
zařízení,

e)  pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární 
ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a nepro-
dleně odstraňovat zjištěné závady,

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně 
se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a pro-
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věřováním dokladů o plnění povinností, stanovených předpisy 
o požární ochraně. Jejich předmětem je vždy zjišťování stavu 
zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikají-
cích fyzických osob, způsob dodržování podmínek požární bez-
pečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně. 

Provedení preventivní požární hlídky se dokládá záznamem do 
požární knihy, popř. jiným prokazatelným způsobem a záznam 
musí být sepsán bezprostředně po provedení preventivní požární 
prohlídky. 

U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí se preventivní 
požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na praco-
vištích pravidelně vyskytují současně nejméně tři osoby v pracov-
ním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli 
nebo veřejnost, popř. v dalších objektech nebo zařízeních, pokud 
tak určí provozovatelé těchto činností. 

V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez 
zvýšeného požárního nebezpečí se preventivní požární prohlídky 
provádějí ve lhůtě nejméně jednou za rok.

U činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým 
požárním nebezpečím se provádějí ve všech objektech a zaříze-
ních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby tyto čin-
nosti provádějí.

V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se 
zvýšeným požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky 
provádějí ve lhůtě nejméně jednou za 6 měsíců.

V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti 
s vysokým požárním nebezpečím se preventivní požární prohlídky 
provádějí ve lhůtě nejméně jednou za 3 měsíce.

f)  umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kon-
troly plnění povinností na úseku požární ochrany, posky-
tovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace, 
vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu 
se zákonem o požární ochraně a ve stanovených lhůtách 
splnit jím uložená opatření

Požární kontrola s výjimkou komplexní kontroly nemusí být 
oznamována předem. Na vyzvání kontrolního pracovníka je kon-
trolovaná osoba povinna předložit všechny doklady, kterými je 
možné doložit plnění povinností na úseku požární ochrany. Např. 
jsou to dokumentace požární ochrany, projektová dokumenta-
ce stavby, podklady potřebné pro ověření správnosti začlenění, 
doklady o kontrolách a revizích technických zařízení.

g)  poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru 
výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně tech-
nické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h)  bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu 
středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár 
vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, 
které vlastní nebo užívají,

i)  právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypa-
lovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, 
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hoř-
lavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných 
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opatření, jsou povinny předem oznámit územně přísluš-
nému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může 
stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může 
takovou činnost zakázat,

j)  vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je 
povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno 
použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,

k)  vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech 
o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpe-
čit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec 
povinností stanovených v § 5, opatření pro včasné zjiště-
ní požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové 
činnosti a potřebným množstvím sil a prostředků požární 
ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle 
zvláštního zákona.

Podrobnosti k písmenu j) a k) stanovuje kraj nařízením kraje. 

SHODNÉ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ 
ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM 

NEBEZPEČÍM A S VYSOKÝM POŽÁRNÍM 
NEBEZPEČÍM

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující 
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým 
požárním nebezpečím dále povinny:

a)  stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohle-
dem na požární nebezpečí provozované činnosti

Stanovením organizace si provozovatel činnosti upravuje vlast-
ní organizační systém, nezbytný pro plnění povinností. Vždy obsa-
huje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím 
s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti 
a dále např. příkazy, zákazy, pokyny, požadavky na údržbu, kont-
roly a opravy technických zařízení, sytém provádění preventivních 
požárních prohlídek, stanovení požadavku na provádění cvičného 
požárního poplachu, zajištění požární ochrany v době sníženého 
provozu a mimopracovní době. 

b)  prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmín-
ky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně 
technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky 
provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zaří-
zení stanoveny zvláštním právním předpisem

Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku 
požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru 
a k zamezení jeho šíření. Prokazatelně se vyhodnotí např. vysky-
tující se možné zdroje zapálení, požárně technické charakteristiky, 
základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií. 
Na základě vyhodnocení se stanoví podmínky požární bezpeč-
nosti, např. oprávnění a povinnosti osob, potřebný počet preven-
tivních požárních hlídek, požadavky na bezpečný pobyt a pohyb 
osob, způsob zabezpečení volných únikových cest.

Podmínky požární bezpečnosti se zapracují do příslušných 
druhů dokumentace požární ochrany.

Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnos-
ti odpovídá zpracovatel (osoba odborně způsobilá nebo technik 
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požární ochrany), přičemž vychází ze stavu vědeckých a tech-
nických poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění 
tohoto požadavku se považuje dodržení podmínek stanovených 
normativními požadavky.

c)  zajiš’tovat údržbu, kontroly a opravy technických a tech-
nologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených 
podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení

Podmínky požární bezpečnosti mohou být uvedeny v návo-
dech od výrobce nebo dovozce – tyto musí provozovatel dodržo-
vat přímo. Nebo mohou být uvedeny v nezávazných předpisech 
např. v ČSN, pak je může provozovatel využívat a zapracovat si 
tyto podmínky do své dokumentace nebo si je může stanovit 
sám, přičemž musí dodržet stanovenou míru bezpečnosti a takto 
stanovené podmínky musí dodržovat. 

d)  stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na 
odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, 
údržbou a opravami technických a technologických zaříze-
ní, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, 
a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku 
požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací

Tento bod navazuje na předchozí. V případě, kdy neexistu-
je právní předpis ke stanovení podmínek požární bezpečnosti je 
provozovatel povinen si je stanovit sám.

e)  mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyrábě-
ných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných 
látek a materiálů, potřebné ke stanovení preventivních 
opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku

Zde se jedná o požárně technické charakteristiky, které ovliv-
ňují požární bezpečnost. Nejedná se prostý výčet všech požárně 
technických charakteristik všech vyskytujících se materiálů.

f)  zřídit preventivní požární hlídku v prostorách s nejméně 
třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýše-
ným/vysokým požárním nebezpečím a v případech, kdy tak 
stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce

Počet členů preventivní požární hlídky není stanoven a sta-
novuje se dle místních podmínek. Je nutné zohlednit zejména 
případnou absenci jednotlivých členů preventivní požární hlídky 
(dovolená, nemoc, služební cesta apod.) a jejich fyzickou a psy-
chickou zdatnost včetně výborné znalosti provozu. 

g)  zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, 
plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržo-
vat ji v souladu se skutečným stavem

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární 
bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění někte-
rých povinností, stanovených předpisy o požární ochraně.

Dokumentaci požární ochrany tvoří:

•  dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvý-
šeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním 
nebezpečím 

• stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

• požární řád,

• požární poplachové směrnice,
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• požární evakuační plán,

• dokumentace zdolávání požárů,

• řád ohlašovny požárů,

•  tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců 
a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a pre-
ventistů požární ochrany,

•  dokumentace o provedeném školení a odborné přípra-
vě preventivních požárních hlídek a preventistů požární 
ochrany,

• požární kniha,

•  dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požár-
ní ochrany, popřípadě požární hlídky,

•  další dokumentace obsahující podmínky požární bezpeč-
nosti, zpracovávaná a schvalovaná, popř. vedená podle 
zvláštních předpisů, např.:

• požárně bezpečností řešení,

•  bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci 
závažných havárií,

•  bezpečnostní listy podle zákona o chemických látkách 
a chemických přípravcích,

•  doklady prokazující dodržování technických podmínek 
a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků 
nebo činností,

  •  zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve 
stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je opráv-
něna tuto činnost provést,

  • záznamy o provedené údržbě nebo opravách,

  •  návody a technické podmínky vztahující se k požární 
bezpečnosti výrobků nebo činností,

  •  doklady, prokazující splnění zvláštních požadavků na 
části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární 
odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost sta-
vebních hmot, textilií, dekorací apod.),

  •  doklady, prokazující dodržování podmínek požární bez-
pečnosti stanovených zvláštními právními předpisy,

  •  požárně technické charakteristiky látek, popř. technicko 
bezpečnostní parametry,

  •  rozhodnutí a stanoviska správních úřadů, týkající se 
požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Dokumentaci požární ochrany, uvedenou pod body 1 až 11 
zpracovává, popř. vede odborně způsobilá osoba nebo technik 
požární ochrany.

Dokumentaci požární ochrany uvedenou pod body 1 až 8 
schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený 
vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpo-
vědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace 
vztahuje.

Dokumentace požární ochrany uvedená pod body 1 až 8 se 
kontroluje jednou za rok nebo po každém požáru anebo po kaž-
dé provedené změně, která měla vliv na její obsah. O kontrole se 
provádí záznam.
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Požadavky, stanovené na některé druhy dokumentace požární 
ochrany, uvedené pod body 1 až 11, mohou být zapracovány do 
jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou 
osobou nebo podnikající fyzickou osobou. 

Při činnostech, které se vykonávají pouze mimořádně a jedno-
rázově a podmínky požární bezpečnosti nejsou stanoveny jiným 
právním předpisem, se určí druhy a způsob zpracování a vedení 
nezbytné dokumentace. 

Dokumentace požární ochrany se pracovává a vede v jazyce 
českém a pokud se předkládá orgánu státního požárního dozoru, 
tak ve dvou vyhotoveních.

Ukládá se takovým způsobem, aby byla dostupná osobám 
zaměstnancům jichž se týká, jakož i orgánům státního požární-
ho dozoru. Musí být vedena takovým způsobem, aby v přípa-
dě požáru bylo možné prokázat plnění povinností, stanovených 
zákonem.

Vznikne-li pochybnost zda, popř. v jakém rozsahu má být zpra-
cována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne 
o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných 
podkladů orgán státního požárního dozoru. 

h)  zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochra-
ně a odbornou přípravu zaměstnanců, zařazených do preven-
tivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahu-
je na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické 
osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a pro 
ostatní zaměstnance.

Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích 
právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení 
o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají čin-
nosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požár-
ním nebezpečím nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.

Školení zaměstnanců se provádí pro zaměstnance, kteří pří-
mo vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo 
s vysokým požárním nebezpečím a dále pro ty, kteří se mohou 
vyskytovat na pracovištích, kde se provozují činnosti se zvýšeným 
požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím 
nebo kterých se mohou dotýkat podmínky požární bezpečnosti, 
stanovené pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo 
s vysokým požárním nebezpečím. Současně nesmí být opome-
nuta řídící linie vedoucích zaměstnanců. Důraz se klade na kom-
plexní vyhodnocení ve všech souvislostech. Výše uvedeným není 
dotčena povinnost zaměstnavatele, vyplývající ze  zákoníku prá-
ce, zajistit zaměstnancům školení o právních předpisech a ostat-
ních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci jsou ve smyslu zákoníku práce také předpisy 
o požární ochraně. 

Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástu-
pu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního 
zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah jeho předcho-
zího školení o požární ochraně. Školení se opakuje nejméně jed-
nou za 2 roky.
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Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí 
při nástupu do funkce. Školení se opakuje jednou za 3 roky.

Školení osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany 
v době sníženého provozu a v mimopracovní době, se zabez-
pečuje před zahájením činnosti a opakuje se nejméně jednou 
za rok.

Školení osob, které vykonávají činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím na pracovištích 
právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou 
k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, 
se provádí v rozsahu školení zaměstnanců.

Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitost-
ně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících 
fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, nebo které 
s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbyt-
ném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem těchto 
činností v dokumentaci požární ochrany.

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních 
požárních hlídek se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným 
požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. 
U opakovaných činností se provádí nejméně jednou za rok.

Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preven-
tivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby 
nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako 
na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních 
požárních hlídek.

Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před 
zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.

Rozsah a obsah školení a odborné přípravy určuje právnic-
ká osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem 
a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah musí odpovídat vykonáva-
ným činnostem a pracovním zařazením zaměstnanců.

Znalosti, získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě 
preventivních požárních hlídek a odborné přípravě preventis-
tů požární ochrany, se ověřují v rozsahu a způsobem určeným 
v dokumentaci požární ochrany, např. v dokumentaci o školení 
a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů 
požární ochrany.

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ ČINNOSTÍ 
S VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, provozující čin-
nosti s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny pro-
střednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení 
požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku 
a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

Posouzení požárního nebezpečí obsahuje:

•  zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnos-
ti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení 
osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení 
záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu 
jeho možných následků,

•  stanovení sytému řízení požární ochrany se zaměřením 
na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření 
a ohrožení osob, zvířat a majetku,

• návrhy na opatření včetně stanovení lhůt j jejich plnění. 

Posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požár-
ním schválená podle dříve platné právní úpravy se považují za 
posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním 
nebezpečím ve smyslu platného zákona o požární ochraně. 
Ostatní posouzení požárního nebezpečí, schválená podle dří-
ve platné právní úpravy, se za posouzení požárního nebezpečí 
nepovažují.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST FYZICKÝCH 
OSOB PODLE ZÁKONA O POŽÁRNÍ 

OCHRANĚ 

Podle zákona o požární ochraně rozlišujeme - odborně způ-
sobilé osoby, techniky požární ochrany a preventisty požární 
ochrany.

Odborně způsobilými osobami se rozumí:

•  znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany 
zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených 
krajskými soudy,

•  fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany 
nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí 
je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku 
požární ochrany schválený ministerstvem,

•  fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti 
před komisí ustavenou ministerstvem,

•  příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří jsou 
zařazeni ve funkcích na úseku státního požárního dozo-
ru nebo vykonávají funkci velitele jednotky a kteří zís-
kali osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce 
u HZS ČR. 

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanove-
ných povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně 
a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární 
ochrany.

Fyzickým osobám vydá Ministerstvo vnitra osvědčení na zákla-
dě jejich žádosti doplněné prokazatelným dokladem o ukončení 
studia, a splnění dalších stanovených podmínek např. ze zákona 
o správních poplatcích.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá před komisí minis-
terstva, která má lichý počet členů, nejméně 3. Zkouška má dvě 
části, písemný test a ústní přezkoušení a zjišťují se při ní znalosti 
v rozsahu tematických okruhů podle přílohy vyhlášky o požární 
prevenci.

Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochra-
ny se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí 
ustavenou Ministerstvem vnitra. 

Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě 
absolvování odborné přípravy, která se provádí před zahá-
jením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. 
Podrobnosti stanoví vyhláška o požární prevenci.
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POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB
Fyzická osob může být vlastníkem společných prostor 

v objektu, ke provozují činnosti jiné právnické nebo podnika-
jící fyzické osoby a také může být vlastníkem nebo uživatelem 
zdrojů vody pro hašení požárů a tyto musí udržovat v takovém 
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpá-
ní vody pro hašení požárů anebo může být vlastníkem nebo 
uživatelem lesů v souvislých lesních porostech o celkové výmě-
ře vyšší než 50 hektarů, přičemž je povinna zabezpečit opatření 
pro včasné zjištění požárů v lesích a proti jeho rozšíření pomo-
cí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků 
požární ochrany.

Fyzická osoba je dále povinna:

•  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejmé-
na při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných 
spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých 
nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo 
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, zejména 
ukládání paliv, látek majících sklon k samovznícení nebo 
ukládání a používání těchto látek ve specifických prosto-
rách, např. v garážích, ve sklepích apod. 

•  zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie 
a k uzávěrům plynu, vody a topení,

•  plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany 
na označených místech,

•  obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky 
požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

•  zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věc-
ným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasné-
ho použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky 
v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují 
na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky 
ve vlastnictví či užívání,

•  vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání pod-
mínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

•  umožnit orgánu státního požárního dozoru provede-
ní potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru 
a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout 
výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické exper-
tizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

•  oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičské-
mu záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnos-
tech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní 
nebo užívá,

•  dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární 
bezpečnosti výrobků nebo činností.

Fyzická osoba nesmí:

•  vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany 
nebo zneužít linku tísňového volání,

•  provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud 
nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon tako-
vých prací zvláštními právními předpisy,)
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•  poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat 
použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků 
požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

•  omezit nebo znemožnit použití označených nástupních 
ploch pro požární techniku,

•  používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek 
požární ochrany,

•  provádět vypalování porostů.

SPRÁVNÍ ÚŘADY NA ÚSEKU POŽÁRNÍ 
OCHRANY 

Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo 
vnitra a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na 
úseku požární ochrany plní v přenesené působnosti také orgány 
krajů a orgány obcí.

Ministerstvo vnitra na úseku požární ochrany:

• schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany,

•  předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu hasičského 
záchranného sboru a návrh na poskytnutí dotací občan-
ským sdružením,

•  předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro 
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí,

•  zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňo-
vání finančních prostředků ze státního rozpočtu na investič-
ní dotace na pořízení a obnovu požární techniky pro obce, 
jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním popla-
chovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod,

•  po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární 
ochranu pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu 
a zabezpečuje přípravu na činnost v tomto období,

•  řídí výkon státní správy,

•  vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem stát-
ní správy na úseku požární ochrany,

•  kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasičským 
záchranným sborům krajů,

•  řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce 
výkon služby v jednotkách požární ochrany,

•  zabezpečuje výzkum a vývoj,

•  stanoví postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných 
případech se zjišťování těchto příčin zúčastňuje; zpracová-
vá rozbory příčin vzniku požárů,

•  stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a edič-
ní činnosti na úseku požární ochrany a podílí se na jejím 
zabezpečování,

•  vytváří a provozuje informační systém požární ochrany,

•  na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje 
odbornou a metodickou pomoc při posuzování dokumen-
tace staveb a technologií zvláštního významu,

•  soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zása-
hy jednotek požární ochrany a ústřední řízení záchranných 
prací,
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•  zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných 
událostí se zásahy jednotek požární ochrany,

• zabezpečuje provádění požárně technických expertíz.

Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy ve věcech škol 
požární ochrany.

Hasičský záchranný sbor kraje:

• zpracovává koncepci požární ochrany kraje,

•  vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem stát-
ní správy na úseku požární ochrany,

•  kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku 
požární ochrany,

•  odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasič-
ského záchranného sboru kraje,

•  zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasič-
ského záchranného sboru,

•  řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární 
ochrany,

•  koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatní-
mi orgány,

•  soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních 
a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů vybraných obcí,

•  zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro pří-
slušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje 
zákon,

•  soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy 
jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací,

•  zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných 
událostí se zásahy jednotek požární ochrany na území 
kraje,

•  v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje 
odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských 
záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů podniků,

•  projednává přestupky a správní delikty na úseku požární 
ochrany,

•  zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochra-
ny v kraji a předkládá ji krajskému úřadu,

•  zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční 
činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanove-
ného ministerstvem.

Krajské úřady:

• projednávají koncepci požární ochrany v kraji,

•  vytvářejí podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek hasič-
ského záchranného sboru,

•  organizují s hasičským záchranným sborem kraje požární 
ochranu v období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

•  hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednot-
kami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovol-
ných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich 
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územní obvod a podílí se na financování jejich akceschop-
nosti, pořízení a obnově požární techniky.

Rada kraje:

• vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,

• stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení

  •  plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,

  • zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,

  •  požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru,

  • požární ochrany v budovách zvláštního významu,

  •  požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší 
počet osob.

Kraj:

• projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji,

•  k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami 
požární ochrany přispívá

  •  hasičskému záchrannému sboru kraje na financování 
jeho potřeb,

  •  obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dob-
rovolných hasičů obcí.

Obecní úřad na úseku požární ochrany:

•  zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce na jejich odborné přípravě,

•  zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení 
státu a válečného stavu.

Obec: 

•  zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce

•  udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů obce

• pracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany

•  zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit 
požár

•  obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce a sta-
noví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob,

•  plní obdobně povinnosti uložené právnickým osobám 
a podnikajícím fyzickým osobám.

VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU 

Dotčenými orgány státní správy na úseku požární ochrany 
a orgány vykovávající státní požární dozor jsou

•  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR 

• hasičské záchranné sbory krajů. 

Souhrnný název státní požární dozor zahrnuje jednotlivé 
oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které 
zde zastupují stát. Cílem jednotlivých oblastí činností je zajištění 
odpovídající míry požární bezpečnosti občanů. Způsob dosaho-
vání tohoto cíle se u jednotlivých oblastní činností liší. Např. při 
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posuzování stavební dokumentace se jedná o dohled nad správ-
ným vyprojektováním stavby, tak, aby splňovala stanovená kriteria 
na požární bezpečnost. U kontrolní činnosti se jedná o průběžný 
dohled státu nad dodržováním povinností např. při provozová-
ní činností v již postavených stavbách. Zjišťováním příčin vzniku 
požáru se zjišťuje nejen příčina požáru ale také kdo je odpovědný 
za vzniklý požár, tzn. za vzniklou škodu. 

Státní požární dozor vykonává:

•  místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje s výjimkou 
posuzování výrobků a funkčnosti systémů vyhrazených 
požárně bezpečnostních systémů,

• Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR pouze posuzováním dokumentace 
podle stavebního zákona a ověřováním dodržení podmínek 
požární bezpečnosti staveb u staveb, které se mají uskuteč-
nit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si 
vyhradí. 

Příslušníci pověření plněním úkolů na úseku požární ochra-
ny jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které 
v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob mají zůstat 
utajeny před nepovolanými osobami. Povinnost mlčenlivosti trvá
i po skončení pracovního poměru nebo po splnění úkolu.

Příslušníci jsou oprávněni provádět potřebná zjištění a služební 
úkony, nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřeb-
nou součinnost. Při provádění úkonů jsou oprávněni ke vstupu 
do objektů a zařízení, ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou 
k řádnému provedení těchto činností.

Státní požární dozoru mohou vykonávat příslušníci, kteří mají 
odpovídající odbornou způsobilost, která je stanovena vnitřním 
předpisem HZS ČR.

Hrozí-li bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstra-
nění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykoná-
vající státní požární dozor je oprávněn:

• vyloučit věc z užívání,

• zastavit činnost, 

•  zastavit provoz (lze i tehdy, jestliže byla znemožněna záchra-
na osob nebo majetku v případě požáru).

Užívat věc, obnovit provoz nebo činnost lze až po odstranění 
nedostatků a jen s písemným souhlasem orgánu státního požár-
ního dozoru, který ve výše uvedených věcech rozhodl. 

Působnost Ministerstva vnitra a hasičských záchranných 
sborů při výkonu státního požárního dozoru se nevztahuje 
např. na:

•  útvary a zařízení Policie ČR, Bezpečnostní informační služ-
by a Vězeňské služby

•  báňská díla, zařízení, pracoviště a činnosti v podzemí pod-
léhající dozoru orgánů státní báňské správy,

•  námořní lodě a civilní letadla,

•  drážní vozidla a říční plavidla s výjimkou zjišťování příčin 
vzniku požárů,

•  objekty Ministerstva zahraničních věcí nacházejí se mimo 
území ČR,

199

•  vojenské objekty, vojenské útvary, vojenská zařízení, vojen-
ské záchranné útvary a právnické osoby založené nebo zří-
zené Ministerstvem obrany.

Státní požární dozor se vykonává:

•  kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy 
o požární ochraně,

•  posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů 
pro vydání rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke 
stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby 
před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k říze-
ní o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, 
k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápra-
vy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního 
řešení podle zvláštních právních předpisů,

  •  (posuzování stavební dokumentace k novým i měněným 
stavbám se nevykonává u jednoduchých a drobných 
staveb, kromě staveb určených pro výrobu a sklado-
vání a zemědělských staveb a stavebních úprav včetně 
udržovacích prací, jejichž provedení by mohlo ovlivnit 
požární bezpečnost stavby),

•  ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpeč-
nosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a doku-
mentace podle předchozího bodu včetně podmínek vyplý-
vajících z vydaných stanovisek, 

•  schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností 
s vysokým požárním nebezpečím,

•  zjišťováním příčin vzniku požárů,

•  kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární 
ochrany,

•  ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků 
a kontrolou plnění těchto opatření.

Státní požární dozor u fyzických osob se vykonává v omeze-
ním rozsahu plnění povinností např. pokud je fyzická osoba vlast-
níkem společných prostor v objektu, ke provozují činnosti jiné 
právnické nebo podnikající fyzické osoby nebo je fyzická osoba 
vlastníkem nebo uživatelem zdrojů vody pro hašení požárů nebo 
vlastníkem nebo uživatelem lesů v souvislých lesních porostech 
o celkové výměře vyšší než 50 hektarů.

Požární kontroly
Při kontrolách se kontroluje plnění povinností stanovených před-

pisy o požární ochraně. Za předpisy o požární ochraně se považují 
zákon o požární ochraně, předpisy vydané na jeho základě nebo 
jiné předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany. 

Požární kontrolou se zjišťuje skutečný stav věci, přičemž může 
být kontrolována požární ochrana v celém rozsahu zákonem sta-
novených povinností, tato kontrola se nazývá komplexní nebo 
částečně v rozsahu, který si určí orgán státního požárního dozo-
ru, pak se jedná o tematickou kontrolu. Odstranění nedostatků 
zjištěných při komplexní nebo tematické kontrole se kontroluje 
v rámci kontrolní dohlídky. Povinnost oznámit požární kontrolu je 
upravena zákonem o požární ochraně pouze v případě komplexní 
kontroly. V ostatních případech není orgán státního požární dozo-
ru povinen svou kontrolu oznamovat.
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Z požárních kontrol se vyhotovuje zápis, ve kterém je popsán 
zjištěný stav, uvedeny zjištěné nedostatky a uložena opatření 
k jejich odstranění. Zápis se projednává se statutárním zástup-
cem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo 
jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni podat orgánu 
státního požárního dozoru písemnou zprávu o odstranění závad 
uvedených v zápise z požární kontroly ve stanoveném termínu.

Posuzování a ověřování dokumentace 
podle stavebního zákona

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřová-
ní splnění stanovených požadavků je stanovisko, které je pod-
kladem k řízení podle stavebního zákona. Stanovisko může být 
souhlasné, souhlasné s podmínkami nebo nesouhlasné, v závis-
losti na tom, zda dokumentace nebo stavba vykazují nedostatky 
nebo ne. Při posuzování dokumentace se např. zjišťuje možnost 
bezpečné evakuace osob, zvířat a majetku, zachování stability 
a nosnosti stavebních konstrukcí, rozdělení stavby do požárních 
úseků, vymezení zásahových cest. Orgán státního požárního 
dozoru zde vystupuje jako dotčený orgán chránící veřejné zájmy 
na úseku požární ochrany.

Zjišťování příčin vzniku požárů
Při zjišťování příčin vzniku požárů se např. zjišťuje místo a doba 

vzniku požáru, příčina vzniku požáru, okolnosti mající vliv na vznik 
požáru, následky požáru, výše uchráněných hodnot při hasebním 
zásahu a porušení předpisů o požární ochraně. Výsledky a závěry 
zjišťování příčin vzniku požárů se uvádějí do odborných vyjádření 
a znaleckých posudků, které slouží k dalšímu řízení. Při tomto 
výkonu zpravidla orgán státního požárního dozoru spolupracuje 
s orgány činnými v trestním řízení.

Schvalování posouzení požárního 
nebezpečí činností s vysokým požárním 
nebezpečím 

Schvalováním posouzení požárního nebezpečí z hledis-
ka ohrožení osob, zvířat a majetku se zjišťuje, zda toto splňuje 
požadavky a obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem 
o požární ochraně a vyhláškou o požární prevenci. Schvalují se 
také změny této dokumentace, popř. doplnění nebo přepraco-
vání. Výsledkem je rozhodnutí o schválení, popř. neschválení této 
dokumentace požární ochrany. 

POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, 
PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB 

A FYZICKÝCH OSOB

Pokuty právnickým osobám 
a podnikajícím fyzickým osobám

 Za porušení každé povinnosti stanovené zákonem o požární 
ochraně (povinnosti jsou uvedeny výše) může být uložena poku-
ta, jejíž výše je závislá na druhu provozované činnosti. Skutkové 
podstaty správních deliktů jsou v zákoně přesně specifikovány. 
U činností s vysokým požárním nebezpečím může výše pokuty 
dosáhnout až 1 000 000 Kč. V případě zrušení jednotky požár-
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ní ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru kraje je 
možné uložit pokutu ve výši 10 000 000 Kč. Za opětovné poru-
šení povinnosti, za kterou jí byla v předchozích třech letech ulože-
na pokuta pravomocným rozhodnutím, může být uložena další 
pokuta až do výše dvojnásobku. 

Uložení pokuty nezbavuje podnikatele povinnosti odstranit 
závadný stav ve stanovené lhůtě. Uložením pokuty zůstává nedo-
tčena odpovědnost za způsobenou škodu a postih zaměstnanců 
podle pracovněprávních předpisů.

Postih fyzických osob
Jestliže fyzická osoba poruší povinnosti stanovené jí zákonem 

o požární ochraně (povinnosti jsou uvedeny výše) , dopouští se 
přestupku a může jí být uložena pokuta od 10 000 Kč do 25 
000 Kč, podle druhu přestupku. Přestupky jsou zákonem přesně 
vymezeny.

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI 
SVAŘOVÁNÍ 

(ve smyslu vyhlášky č. 87/2000Sb.)

Svařováním se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné 
dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny 
otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektric-
kým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním 
jakož i používáním elektrických pájedel a benzínových pájecích 
lamp. Předpis se vztahuje jak na právnické a podnikající fyzické 
osoby a omezeně i na fyzické osoby. 

Před zahájením činnosti se vyhodnotí podmínky požární bez-
pečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat a také v při-
lehlých prostorech, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní 
požárně bezpečnostní opatření.

Podmínky požární bezpečnosti stanovené touto vyhláškou 
se vztahují na svařování provozované právnickými osobami 
a fyzickými osobami, vykonávajícími podnikatelskou činnost pod-
le zvláštních předpisů. Na ostatní fyzické osoby se podmínky 
požární bezpečnosti rovněž vztahují jen, pokud není ve vyhlášce 
stanoveno jinak.

 Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požár-
ní bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož 
i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o svařování, vyžadu-
jící zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Při tom se hodnotí 
i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky, obsažené ve 
stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách). 
Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze 
v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídají-
cích základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. 

Před zahájením svařování se: 

a)  stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu 
k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přileh-
lých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje se na 
ně v požárně bezpečnostních opatřeních,

b)  vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bez-
pečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přeruše-
ní svařování a po jeho skončení,
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c)  stanoví požadavky na účastníky svařování, vyžadující zvlášt-
ní požárně bezpečnostní opatření a na osoby, provádějící 
požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu 
při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární 
dohled,

d)  stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včet-
ně zákazů, 

e) zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim,

f)  určí provozní podmínky technických zařízení a technolo-
gického procesu, včetně podmínek případných odstávek 
zařízení nebo omezení provozu,

g)  stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti, případně 
specifické riziko svářečského pracoviště.

Proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu 
s následným požárem na svářečských pracovištích a v při-
lehlých prostorech se provedou základní požárně bezpeč-
nostní opatření a dle konkrétního nebezpečí též zvláštní 
požárně bezpečností opatření. S ohledem na dané provoz-
ní podmínky se může jednat o jedno nebo více opatření 
spočívajících zejména:

a)  v odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo 
výbušných látek, 

b)  v překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavým 
nebo nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou 
látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení. Při 
obloukovém svařování lze pro závěsy, pásy nebo zástě-
ny použít materiál, odpovídající požadavkům normových 
hodnot, a to způsobem a ve vzdálenosti, která bezpeč-
ně chrání proti žhavým částicím ze svářečských prací dle 
určení výrobce nebo dovozce; překrytí se provede tak, 
aby nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího 
materiálu,

c)  v úpravě dopadové plochy nebo krytí dráhy vedení přímého 
i odraženého laserového záření z laserů třídy 3. B a 4., 

d)  ve vybavení hasebními prostředky podle charakteru praco-
viště a použité technologie svařování, 

e)  v měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých 
kapalin a prachů ve směsi se vzduchem nebo jiným oxido-
vadlem a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné 
koncentrace,

f) v ochlazování konstrukce, 

g)  v provětrávání pracoviště pro odstranění nebezpečné kon-
centrace hořlavých plynů, par, prachů,

h)   v rozmístění technického vybavení proti rozstřiku žhavých 
částic tak, aby spolehlivě zabraňovala působení jisker, čás-
tic kovu i strusky.

Svařování se nesmí zahájit, jestliže: 

a)  nejsou stanovena požárně bezpečností opatření s ohledem 
na druh a místo těchto prací,

b)  svářeč a pracovníci, zúčastnění na svařování a souvisejících 
činnostech, nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami 
požární bezpečnosti,

c) nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti, 

d)  svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou 

odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími 

normovým požadavkům nebo normativním nebo vydaný-

mi v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného 

v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařo-

vání těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak 

oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovoz-

ce zařízení.

Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bez-

pečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontro-

luje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých 

prostorů a zajistí se požární dohled ve stanovených interva-

lech. Intervaly se stanoví se zřetelem na základní případně 

specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba 

požárního dohledu je 8 hodin. V odůvodněných případech, 

zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je 

třeba při stanovování doby, po kterou je třeba požární dohled 

provádět, přihlédnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodi-

nách. Vyhláška stanovuje případy, kdy není nutné vykoná-

vat požární dohled po skončení svařování. Takových případů 

není mnoho.

Přechodná svářečská pracoviště jsou vybavena vhodnými 

hasicími přístroji a jinými hasebními prostředky podle zvláštních 

právních předpisů Mimo tyto hasicí přístroje se vybaví ještě nej-

méně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, 

z toho jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmot-

nosti hasební látky nejméně 5 kg. V případě svařování v bytě 

s ohledem na druh svařování, pokud nejsou bezprostředně 

ohrožovány ostatní prostory objektu, je minimálním vyba-

vením jeden přenosný hasicí přístroj práškový o hmotnosti 

hasební látky nejméně 5 kg. 

ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH 
A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH 

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích upra-

vuje práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických 

osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení 

a označování, uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu

a dovozu chemických látek a přípravků, při oznamování 

a jejich registraci, vymezuje působnost správních úřadů při 

zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodli-

vými účinky chemických látek a přípravků.

Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností látky 

nebo přípravku, hodnocení zjištěných vlastností a následné zařa-

zení takové látky nebo přípravku do jednotlivých skupin nebez-

pečnosti.

Oxidující jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exo-

termní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými.

Extrémně hořlavé jsou kapalné látky a přípravky, které mají 

extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, nebo plynné látky 

a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové 

teplotě a tlaku.
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Vysoce hořlavé jsou: 

•  kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzpla-
nutí, nebo

•  látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat 
a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové 
teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, nebo

•  pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit 
po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují 
v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, nebo

•  látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým 
vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných 
množstvích,

Hořlavé jsou kapalné látky a přípravky, které mají nízký bod 
vzplanutí.

Základní metody pro zkoušení uvedených nebezpečných 
vlastností (tj. z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti) jsou sta-
noveny vyhláškou.

Látky a přípravky klasifi kované jako nebezpečné, 
nesmějí být uvedeny na trh nebo do oběhu, jestliže jejich 
obaly a uzávěry nesplňují následující základní požadavky 
stanovené uvedeným zákonem, např.:

•  obal musí být navržen a konstruován tak, aby jeho obsah 
nemohl uniknout, 

•  materiály obalu a uzávěru nesmí být obsahem narušo-
vány a nesmí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,

•  uzávěry obalů musí být odolné proti otevření dětmi 
a musí obsahovat hmatatelné výstrahy pro nevidomé,

•  na každém obalu nebezpečné látky musí být jasně, čitelně 
a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny zejména násle-
dující údaje 

•  název event. obchodní název látky nebo přípravku; 

•  jméno (název), úplná adresa a telefonní číslo osoby se síd-
lem v České republice, která je odpovědná za uvedení pří-
pravku na trh a do oběhu;

•  výstražné symboly a písmenné označení nebezpečnosti;

•  označení specifické rizikovosti nebezpečné látky/přípravku 
(„R věta“);

•  pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnou látkou/pří-
pravkem („S věta“)

•  informace uvedené na obalu nebo na etiketě musí zře-
telně vystupovat z jejich pozadí a musí mít takovou 
velikost a uspořádání, aby byly snadno čitelné. Barva 
a provedení označení musí být takové, aby symbol 
nebezpečí a jeho pozadí zřetelně vynikaly.

Bezpečnostní list je souhrn identifikačních údajů o výrobci 
nebo dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů 
potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo životního pro-
středí. Osoba, která je odpovědná za uvedení nebezpečné 
látky nebo nebezpečného přípravku do oběhu, je povinna 
bezplatně poskytnout při prvém předání nebezpečné látky 
nebo nebezpečného přípravku jiné osobě bezpečnostní list 
pro tuto nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek. 

ZÁKON O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH 
HAVÁRIÍ ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI 

NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI 
A CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 

Zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objek-
ty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická 
látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost 
vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, 
hospodářská zvířata a životní prostředí a majetek v objektech 
a zařízeních a v jejich okolí. 

Zákon stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících 
fyzických osob, které vlastní, užívají nebo budou uvádět do uží-
vání objektu nebo zařízení a působnost orgánů veřejné správy 
na úseku prevence závažných havárií. Tento zákon se nevztahu-
je např. na vojenské objekty a vojenská zařízení, silniční, dráž-
ní, leteckou a vodní přepravu mimo objekty a zařízení, přepravu 
v potrubích postavených mimo objekt a zařízení, dobývání ložisek 
nerostů v dolech, skládky odpadů.

Některé důležité pojmy:

•  Objektem se rozumí celý prostor, popř. soubor prostorů, 
v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek 
v jednom nebo více zařízeních, vč. společných nebo souvi-
sejících infrastruktur a činností, v užívání právnických osob 
a podnikajících fyzických osob. 

•  Zařízením se rozumí technická nebo technologická jednot-
ka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, 
používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje 
také všechny části nebytné pro provoz.

•  Nebezpečnou látkou je vybraná nebezpečná chemická 
látka nebo chemický přípravek, uvedené v tomto zákoně, 
přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, 
vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, vč. těch látek, 
u kterých se dá důvodně předpokládat,že mohou vzniknout 
v případě havárie.

•  Povinné osoby dle tohoto zákona jsou povinny navrhnout 
zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B v  závis-
losti na množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo 
zařízení dle podmínek stanovených tímto zákonem. 

•  Území v okolí objektu nebo zařízení, které spadá pod 
opatření zákona o prevenci závažných havárií se nazývá 
zónou havarijního plánování, v němž krajský úřad uplatňuje 
požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijní-
ho plánu. Zásady pro stanovení zóny havarijního plánování 
a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu 
jsou stanoveny prováděcí vyhláškou k zákonu. 

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY – BEZPEČNOSTNÍ 
PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, 

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA, VNITŘNÍ 
HAVARIJNÍ PLÁN, VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN 

Bezpečnostní program prevence závažné havárie (dále jen 
„program“) je dokument, zpracovaný provozovatelem objektu 
nebo zařízení skupiny A, který stanoví zásady prevence závažné 
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havárie a strukturu a systém řízení bezpečnosti zajišťující ochra-
nu zdraví a životů lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí 
a majetku. Na základě rozhodnutí krajského úřadu obsahuje též 
preventivní bezpečnostní opatření vztahující se k možnému vzni-
ku domino efektu. Krajský úřad na základě vyjádření Ministerstva 
životního prostředí, dotčených orgánů veřejné správy a dotče-
ných obcí a veřejnosti vydá rozhodnutí, který program schválí 
nebo vyzve provozovatele k odstranění zjištěných nedostatků. 
Provozovatel je povinen seznámit zaměstnance v potřebném roz-
sahu se schváleným programem.

Bezpečnostní zpráva je provozovatelem zpracovaný dokument, 
ve kterém provozovatel objektu nebo zařízení skupiny B uvede 
např. informace o systému řízení u provozovatele s ohledem na 
prevenci závažné havárie, o složkách životním prostředí v lokali-
tě objektu nebo zařízení, technický popis objektu nebo zařízení, 
postup a výsledky identifikace zdrojů rizika (nebezpečí), opatření 
pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie.

Provozovatel je povinen v bezpečnostní zprávě např. stanovit 
politiku prevence závažné havárie a zavést systém řízení bezpeč-
nosti pro její provádění, vyhodnotit nebezpeční závažné havárie 
a navrhnout a zavést nezbytná opatření k zabránění vzniku těch
to havárií a omezení jejích důsledků na zdraví a životy lidí, hospo-
dářská zvířata, životní prostředí a majetek. 

Krajský úřad na základě vyjádření Ministerstva životního 
prostředí, dotčených orgánů veřejné správy a dotčených obcí 
a veřejnosti vydá rozhodnutí, který program schválí nebo vyzve 
provozovatele k odstranění zjištěných nedostatků. Provozova-
tel je povinen seznámit zaměstnance v potřebném rozsahu se 
schváleným zprávou.

Provozovatel je povinen zajistit aktualizaci programu a bezpeč-
nostní zprávy. 

Havarijní plán je dokument, v němž jsou uvedeny popisy 
činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie 
vedoucí ke zmírnění jejích dopadů:

• uvnitř objektu nebo u zařízení (vnitřní havarijní plán), nebo

• v okolí objektu nebo zařízení (vnější havarijní plán). 

Provozovatel, který zpracovává bezpečnostní zprávu je povi-
nen zpracovat vnitřní havarijní plán a předložit krajskému úřadu 
podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypraco-
vání vnějšího havarijního plánu. Rovněž je povinen spolupracovat 
s krajským úřadem a dalšími organizacemi a institucemi na zajiš-
tění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování.

Zónu havarijního plánování stanoví krajský úřad a vypracuje 
pro ni vnější havarijní plán. 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Při řešení požární bezpečnosti staveb se vychází 

z požadavků národních předpisů a evropských dokumentů, 
kde je, mimo jiné, specifi kován jeden ze základních požadav-
ků na stavbu tj. požární bezpečnost. Stavba musí být navrže-
na a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

•  byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita kon-
strukce,

203

•  byl omezen rozvoj šíření ohně a kouře ve stavebním 
objektu,

• bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby,

•  mohly osoby opustit stavbu nebo být zachráněny jiným 
způsobem,

• byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

Požární bezpečnosti stavby se dosahuje vhodným urbanistic-
kým začleněním stavby, jejím dispozičním, konstrukčním a mate-
riálovým řešením, popřípadě požárně bezpečnostními zařízeními 
a věcnými prostředky požární ochrany. Každá stavba musí být 
provedena v souladu s veřejnými zájmy, tj. s územně plánova-
cí dokumentací, s cíli a záměry územního plánování, obecnými 
technickými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na 
stavby a zájmy chráněnými zvláštními předpisy.

Některé stavební úpravy a udržovacích pracích, jejichž 
provedení by mohlo ovlivnit požární bezpečnost stavby: 

• zvýšení požárního rizika,

• zvětšení požárního úseku,

• zhoršení podmínek evakuace osob,

• zhoršení podmínek pro zásah požárních jednotek,

• zhoršení vlastností konstrukcí z hlediska požární ochrany,

• snížení požární odolnosti konstrukcí,

• zvětšení požárně otevřených ploch,

•  vytvoření nových prostupů v požárně dělících konstrukcích.

Důležité pojmy a požadavky z oblasti řešení 
požární bezpečnosti staveb 

Požární úseky
Z hlediska požární bezpečnosti se stavební objekty dělí na 

menší požárně ohraničené celky – požární úseky, jejichž účelem 
je bránit šíření požáru mimo požární úsek. Stavební objekt, kte-
rý není dělen do požárních úseků, se považuje za jeden požární 
úsek. 

Požárně dělící konstrukce

Stavební konstrukce, která brání šíření požáru mimo požární 
úseky, schopná odolávat po stanovenou dobu účinkům vznik-
lého požáru. Jsou jimi požární stěny (projektem určené - vnitřní, 
obvodové, štítové apod.), požární stropy, popř. střechy s funkcí 
požárního stropu a požární uzávěry otvorů v těchto konstrukcích. 
Obvodové stěny brání šíření požáru jednak vně požárního úseku 
na jiný objekt, jednak na jiný požární úsek téhož objektu. 

Stupeň požární bezpečnosti

Klasifikační zatřídění požárního úseku nebo jeho vymeze-
né části, vyjadřující schopnost stavebních konstrukcí jako celku 
odolávat pravděpodobným účinkům požáru z hlediska rozšíření 
požáru a stability konstrukcí objektu. Požární bezpečnost sta-
vebního objektu je charakterizována stupněm požární bezpeč-
nosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt 
rozdělen. Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku je závislý 
na výpočtovém požárním zatížení, na hořlavosti stavebních kon-
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strukcí a na výšce objektu, ve kterém se požární úsek nachází. 
Stupňů požární bezpečnosti je normativně dáno sedm, přičemž 
nejnižší požadavky na stavební konstrukce z hlediska požární 
ochrany jsou kladeny v požárních úsecích zařazených do I. stup-
ně požární ochrany.

Požární odolnost konstrukce
Doba, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům 

požáru, aniž by došlo k porušení její funkce, specifikované mezní-
mi stavy požární odolnosti – mezní stav únosnosti nebo stability, 
celistvosti, teploty na odvrácené straně, hustoty tepelného toku 
a prostupu zplodin hoření. Určuje se podle stupně požární bez-
pečnosti požárního úseku v minutách, zároveň je určen i druh 
konstrukce podle použitých hmot. Požární odolnost některých 
konstrukčních prvků stavby je zvýšena na projektem požado-
vanou pomocí úprav – např. speciální nátěry, nástřiky, obklady 
pro zvýšení požární odolnosti jednotlivých stavebních konstruk-
cí, které však může provádět pouze výrobce příslušného nátěru, 
nástřiku nebo obkladu, popřípadě proškolená a schválená firma 
a to v souladu s technologickým předpisem výrobce. Stavební 
konstrukce se podle požární odolnosti zařazují do této stupnice 
požární odolnosti: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut.

Požárně technické vlastnosti hmot
Soubor vlastností vyjadřující pravděpodobné chování hmot 

v podmínkách požáru. Je to zejména stupeň hořlavosti, index šíření 
plamene, odkapávání hořících hmot, normová a požární výhřevnost, 
rychlost odhořívání apod. Normativně je předepsáno u vybraných 
druhů stavebních konstrukcí, v závislosti na jejich umístění ve sta-
vebním objektu, jaké požárně technické vlastnosti mohou mít, aby 
byly zabezpečeny zásady požární ochrany stavebních objektů.

Hořlavost – Stavební hmoty se z hlediska hořlavosti třídí na: 
A – nehořlavé, B – nesnadno hořlavé, C – hořlavé (C1 – těžce hoř-
lavé, C2 – středně hořlavé, C3 – lehce hořlavé). Stavební hmoty 
lze zařazovat do uvedených stupňů hořlavosti pouze na základě 
provedených zkoušek.

Požární riziko
Pravděpodobná intenzita případného požáru v posuzovaném 

požárním úseku nebo jeho části. Je vyjádřeno dobou trvání požá-
ru a teplotami plynů v hořícím prostoru (u výrobních objektů) nebo 
výpočtovým požárním zatížením (u nevýrobních objektů). Závisí 
na charakteru objektu, jeho funkcích, tedy na množství a druhu 
hořlavých látek, na rychlosti jejich odhořívání, technickém a tech-
nologickém zařízení, konstrukčním a dispozičním řešení, tepelně 
technických vlastnostech konstrukcí ohraničujících posuzovaný 
požární úsek, požárně bezpečnostních zařízeních a opatřeních.

Pravděpodobná doba trvání požáru
Doba plně rozvinutého požáru, během které dojde k odhoření 

většiny požárního zatížení při zohlednění vlivu požárně bezpeč-
nostních zařízení a opatření.

Požární zatížení
Pomyslná hmotnost dřeva na ploše požárního úseku, jehož 

normová výhřevnost je stejná jako součet normových výhřevností 
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všech hořlavých látek, které se na této půdorysné ploše vyskytují. 
Požární zatížení je vztaženo na jednotku půdorysné plochy, 
vyjadřuje se v kg.m2 a sestává se ze stálého (zabudované) 
a nahodilého (volně uložené hořlavé látky) požárního zatížení. 
Vzhledem k tomu, že výše požárního zatížení má dominantní 
vliv na požární riziko a tedy i na požadavky požární odolnosti 
stavebních konstrukcí, jejich hořlavosti, velikosti požárních 
úseků, charakteru a délky únikových cest apod., je nutno 
při každém výrazném zvýšení požárního zatížení (většinou 
vyplývá ze změny účelu užívání stavby) posoudit, zda stavba 
plní ještě svou požárně bezpečnostní funkci – tzn. zpracovat 
nové požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření
Jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity 

případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem 
ve stavebním objektu nebo jeho části (např. elektrická požární 
signalizace, možnost zásahu požárních jednotek, samočinné stabilní 
hasící zařízení, samočinné odvětrací zařízení). Požárně bezpečnostní 
zařízení musí odpovídat normativním požadavkům, musí být 
navržena projektantem oprávněným k jejich navrhování, instalována 
oprávněnou firmou a musí být pravidelně zkoušena a revidována, 
aby byla jejich účinnost zajištěna po celou dobu provozu stavby.

Úniková cesta
Trvale volná komunikace, popř. komunikační prostor umož-

ňující bezpečnou evakuaci všech osob z objektu ohrožené-
ho požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. 
využitelná i pro přístup jednotek požární ochrany do pro-
storů zasažených požárem. Člení se na chráněné, částeč-
ně chráněné a nechráněné. Chráněné únikové cesty se dále 
podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby v úni-
kové cestě bezpečně zdržovat (závisí na způsobu větrání 
a oddělení od ostatních požárních úseků) dělí na chráněnou 
únikovou cestu typu A, typu B a typu C. Evakuaci osob po 
chráněné únikové cestě je možné pokládat za bezpečnou, 
pokud buď tlakovými poměry je omezen tok zplodin hoření 
a kouře do chráněné únikové cesty (infiltrací apod.), nebo 
pokud je zajištěno takové zředění přitékajících zplodin hoření 
do chráněné únikové cesty, že se tyto vyskytují v koncentraci 
1%, nejvýše však 2%. Nechráněné únikové cesty nemusí být 
od ostatních prostorů v objektu požárně odděleny stavebními 
konstrukcemi. Evakuaci osob po nechráněné únikové cestě je 
možné považovat za bezpečnou, pokud unikající osoby jsou 
evakuovány z hořícího prostoru či požárního úseku v časovém 
limitu, kdy zplodiny hoření a kouře a kouř nezaplní prostor či 
požární úsek do úrovně 2,5 m nad podlahou. 

Požárně nebezpečný prostor
Kolem hořícího objektu vzniká požárně nebezpečný pro-

stor, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tep-
la nebo padajícími částmi konstrukcí hořícího objektu. Šířka 
požárně nebezpečného prostoru je vymezena odstupovými 
vzdálenostmi od požárně otevřených ploch požárních úseků 
hořícího objektu. Normativně jsou určeny podmínky, za kte-
rých je možno do požárně nebezpečného prostoru umístit 
jiný objekt.
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Odstupová vzdálenost
Kolmá vzdálenost od požárně otevřené plochy (roviny) objektu 

(požárního úseku) k hranici požárně nebezpečného prostoru, kde 
končí nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími 
částmi konstrukce hořícího objektu.

Přístupová komunikace
Komunikace umožňující příjezd požárních vozidel.

Nástupní plocha
Plocha vně objektu sloužící k nástupu jednotek požární ochra-

ny a požární techniky k vedení protipožárního zásahu z vnější 
strany objektu.

Zásahová cesta
Komunikace v objektu nebo na objektu, umožňující vedení 

protipožárního zásahu, člení se na vnitřní a vnější.

Zásobování vodou pro hašení
Stavební objekty, ke kterým je zajištěn přístup požárních jed-

notek, musí mít zajištěno zásobování vodou pro hašení požárními 
jednotkami.V případech, kdy nelze použít vody jako hasicí látky, 
musí být k dispozici odpovídající množství jiné hasební látky.

Reakce a na oheň
 Odezva výrobku na oheň, kterému je za určitých podmínek 

vystaven, vyvolaná jeho vlastním rozkladem.

SPECIÁLNÍ CHEMIE
K tomu, aby došlo k hoření, je zpravidla třeba splnit 3 pod-

mínky: aby byla přítomna hořlavá látka, oxidační činidlo a zdroj 
zapálení.

Hořlavou látkou je látka v tuhém, kapalném nebo plynném sta-
vu, která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo 
při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné 
hořet.

Hořlavá látka
Zda se jedná o hořlavou látku, lze poznat: 

•  především z údajů dodaných výrobcem, údajů 
obsažených v registrech pořízených na základě povin-
nosti předepsané právními předpisy, z označení obalu 
(podle ADR na přepravních obalech černým nebo bílým 
plamenem na červeném, bíločerveném nebo mod-
rém podkladu ve čtverci postaveném na vrcholu, pod-
le zákona o chemických látkách a chemických příprav-
cích a prováděcích předpisů k němu černým plamenem 
na oranžovém podkladu ve čtverci postaveném na stra-
nu a písmenem F nebo F+, nebo slovně na obalu větou 
R9, R10, R11, R12, R14, R15, R17, nebo R18, případně 
označením třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin podle 
ČSN 65 0201).

•  z chemického složení: pokud látka obsahuje uhlík a vodík 
(C, H), je vždy hořlavá, pokud obsahuje od 1 do 4 C, mohla 
by být plynná, do 15 C kapalná a s více C pevná. Hořlavá 
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látka kromě uhlíku a vodíku může obsahovat kyslík, síru, 
fosfor (O, S, P) a dusík (ve  skupině -NO2 je vždy hořlavá, 
případně je i výbušinou, v aminové skupině –NH2 , -NH, 
-N záleží na počtu těchto skupin, čím víc jich látka má, tím 
méně je hořlavá, podobnou úlohu mají v hořlavých látkách 
atomy halových prvků F, Cl, Br, I). Zastoupení ostatních prv-
ků je již menší.

•  z požárně technických charakteristik (vlastnosti látky vyjá-
dřené měřitelnou hodnotou nebo stanovené na základě 
měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihu-
jící chování látky při procesu hoření nebo s ním související), 
hlavně z teploty vzplanutí, teploty hoření, teploty vznícení 
a mezí výbušnosti.

Hodnoty požárně technických charakteristik najdeme v bez-
pečnostním listu k dané látce nebo přípravku podle zákona 
o chemických látkách a chemických přípravcích, v tabulkách 
k tomu určených, v počítačových databázích typu MEDIS-
ALARM, NEBEL aj., u nových látek podle zákona o chemických 
látkách a chemických přípravcích stanoví požárně technic-
ké charakteristiky laboratoř s osvědčením o dodržování 
zásad správné laboratorní praxe nebo akreditovaná zkušeb-
na.

Teplota vzplanutí - určuje teplotu kapaliny (nebo pevné lát-
ky), kdy její páry (nebo produkty rozkladu) jsou již zapalitelné (nad 
hladinou kapaliny vzplanou a uhasnou). U hořlavých kapalin kla-
sifikovaných jako extrémně hořlavé nebo vysoce hořlavé podle 
zákona o chemických látkách a chemických přípravcích nebo 
hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti2 to znamená, že již při 
pokojové teplotě jsou připraveny k zapálení. 

Teplota hoření - se využívá pro vyloučení nebo potvrzení hoř-
lavosti ve smyslu ČSN 65 0201. Jinak udává teplotu, při které 
páry kapaliny jsou schopny hořet déle než 5s, jinými slovy po 
zapálení hoří dále. 

Teplota vznícení - je z uvedených tří hodnot nejvyšší, protože 
vyjadřuje teplotu, kdy se látka bez působení vnějšího zdroje zapá-
lení, pouze působením okolní teploty, vznítí. Průměrné hodnoty 
teplot vznícení hořlavých plynů, par a pevných látek se pohybují 
v rozmezí 350-550oC. U prachů hořlavých pevných látek záleží 
teplota vznícení na jeho formě – jestli je prach usazený (aerogel) 
nebo rozvířený (aerosol). U usazeného prachu je hodnota teploty 
vznícení nižší. 

Meze výbušnosti - udávají koncentrační nebo teplotní roz-
mezí, ve kterém ke vznícení vůbec dochází. Je ale třeba mít na 
paměti, že všechny hodnoty požárně technických charakteristik 
byly získány v laboratorních podmínkách a nemusí odpovídat 
praktickým podmínkám.

Proto se stanovují ještě technicko bezpečnostní parametry 
(požárně technické charakteristiky, které kvalitativně nebo kvan-
titativně vyjadřují vlastnosti hořlavé látky, při jejichž dodržování 
za předvídatelných podmínek se činnost považuje z hlediska 
nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem 
za bezpečnou). Takovými hodnotami jsou např. 80% teploty 
vznícení pro zařízení podle ČSN EN 1127-1 nebo 25% dolní 
meze výbušnosti podle vyhlášky o požární prevenci a vyhlášky 
o svařování.
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Oxidační činidlo
Pojmy oxidace a redukce vyjadřují obecně přenos elektronů 

mezi látkou, která se oxiduje a látkou, která se redukuje. A právě 
ta látka, která se redukuje tím, že jiné látce odnímá elektrony je oxi-
dačním činidlem, je to tedy proces obecný, nesvázaný s konkrétní 
látkou a může jím být i látka jiná než všeobecně známý kyslík.

Kromě kyslíku a vzduchu jsou to z prvků především halogeny 
fluor, chlor, brom a jod (zvláště fluor je ještě nebezpečnější než 
čistý kyslík), případně síra; z oxidů to jsou oxidy dusíku, oxidy 
chloru, oxid manganistý, manganičitý, oxid chromový, oxid olovi-
čitý; peroxid vodíku, peroxid sodíku, peroxid barya; koncentrova-
ná kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina chlorečná, kyselina 
chloristá; soli kyselin jako dusičnany, chlorečnany, chloristany, 
chlornany, manganistany, chromany a dvojchromany.

Oxidační činidlo lze poznat: 

•  podle výše uvedeného názvu, eventuálně chemického 
vzorce,

•  podle označení na obalu, např. černý plamen nad kruhem 
na žlutém pozadí ve čtverci postaveném na vrchol podle 
ADR, černým plamenem nad kruhem na oranžovém poza-
dí ve čtverci postaveném na stranu s písmenem O pod-
le prováděcích předpisů k zákonu o chemických látkách 
a přípravcích nebo slovně větou R8 nebo R9 podle nařízení 
vlády č. 25/1999 Sb.,

•  podle údajů z bezpečnostního listu.

Zdroj zapálení
Při zapálení dochází k hoření působením zdroje zapálení, kdy 

tento zdroj nahřívá pouze část hořlavé látky na teplotu vzníce-
ní a z této části se hoření rozšíří na zbytek hořlavé látky. K pří-
mým tepelným zdrojům zapálení patří plamen (zápalky, zapalo-
vače, plynový hořák apod.), jiskra ( z výfuku, z topidla, z ohniště) 
a žhavý povrch (topidla, kouřovodu, výfuku, cigarety). Mezi zdroje 
vzniklé přeměnou elektrické energie patří zkrat, elektrické jiskry, 
přechodový odpor, elektrický oblouk, přetížení vodičů, statická 
elektřina, atmosférická elektřina; mezi zdroje z mechanické ener-
gie patří tření (hřídele, ložiska), jiskry mechanické (při pádu, úderu, 
nárazu, broušení, tření např. lopatek ventilátoru), stlačování plynů; 
mezi zdroje chemické patří všechny typy exotermických (teplo 
uvolňujících) reakcí, např. reakce páleného vápna s vodou („haše-
ní“ vápna); za zdroje z různých typů vlnění a záření považujeme 
nejen klasické sluneční záření a jeho zesílení vhodnou optickou 
soustavou (čočkami, zakřivenými skleněnými povrchy, vydutý-
mi zrcadly), ale i zdroje kvantové – laser (s výkonem nad 10 W), 
tak i zdroje vysokofrekvenčních vln (generátory určené k ohřevu, 
sušení, kalení, svařování, řezání), ionizujícího záření (Roentgenovy 
trubice, radioaktivní látky), ultrazvuku.

Plamen je zóna hoření v plynné fázi, která emituje světlo. 
Znamená to, že látky, které jsou v plynném skupenství (všechny 
hořlavé plyny) nebo mohou přejít do tohoto skupenství (všechny 
hořlavé kapaliny, u nich hoří pouze jejich páry, a pevné látky, kte-
ré jsou schopny plyny a páry uvolnit), mohou hořet plamenem, 
kdežto pevné látky, které nemohou uvolňovat hořlavé plyny nebo 
páry hoří bez plamene – žhnou nebo doutnají (oxidace probíhá 
na pevné fázi).

Výbuch - je rovněž jev, který ohrožuje životy a zdraví lidí 
a majetek. Ať už jde o výbuch fyzikální (výbuch parního kotle, 
roztržení tlakové nádoby s plynem zvýšením tlaku v případě požá-
ru, výbuch nádobky aerosolového rozprašovače v blízkosti zdroje 
tepla) nebo chemický, kdy jde o rychlejší oxidaci (průmyslové 
trhaviny, střelný prach, směsi par a plynů v mezích výbušnosti 
vytvořené v určitém prostoru - pokud se tato koncentrace teprve 
tvoří, plyn nebo kapalina pouze hoří bez výbuchu) nebo kdy jde 
o exotermický rozklad látky (třaskaviny, případ acetylenu v tlakové 
lahvi). Výbuch nás ohrožuje navíc oproti hoření tlakovými účinky 
– buď výbuchovým tlakem působícím na člověka nebo odlétáva-
jícími částmi zařízení. 

zda je látka výbušná lze poznat:

•  pokud je plyn hořlavý nebo kapalina hořlavá (viz výše), je 
plyn výbušný nebo páry kapaliny výbušné,

•  z požárně technických charakteristik. Buď u ní existují meze 
výbušnosti koncentrační nebo teplotní, nebo je u ní sta-
novena alespoň teplota vzplanutí, která je vlastně dolní 
teplotní mezí výbušnosti a pokud zdroj neuvádí meze 
výbušnosti, vždy raději počítáme s větším nebezpečím, 
tj. že nad teplotou vzplanutí může být látka výbušná. 
Koncentrační meze výbušnosti se udávají u plynů a par 
v % obj., u prachů v g.m-3 (vybuchuje prach rozvířený 
neboli aerosol a uvádějí se pouze dolní meze výbušnosti, 
protože horní meze výbušnosti jsou prakticky v běžných 
podmínkách nedosažitelné. U nebezpečných prachů se 
pohybuje dolní mez výbušnosti v jednotkách až desít-
kách g.m-3).

•  z označení (výbušné látky pro přepravu na obalech černým 
symbolem vybuchující bomby na oranžovém podkladu ve 
čtverci postaveném na vrchol ADR a podle zákona o che-
mických látkách a chemických přípravcích černým symbo-
lem vybuchující bomby na oranžovém podkladu ve čtverci 
postaveném na stranu a písmenem E, hořlavé plyny podle 
ADR černým nebo bílým plamenem na červeném podkla-
du ve čtverci postaveném na vrchol, podle zákona o che-
mických látkách a chemických přípravcích a podle nařízení 
vlády č. 25/1999 Sb. černým plamenem na oranžovém 
podkladu ve čtverci postaveném na stranu a písmenem F+ 
a slovně větami R1, R2, R3, R4, R5, R6, R12, R16, R18 
nebo R19),

•  z bezpečnostního listu podle zákona o chemických látkách 
a chemických přípravcích.

Ohrožení při požáru
Kromě sálavého tepla ohrožují zplodiny hoření. V závislosti 

na složení hořlavé látky se při hoření mohou uvolňovat až desítky 
různých látek typu uhlovodíků, alkoholů, aldehydů, ketonů, kar-
boxylových kyselin aj., které mají minimálně dráždivé nebo nar-
kotické účinky, znamenají nebezpečí při pobytu v tomto prostoru 
bez ochranných prostředků, znesnadňují evakuaci a záchranu 
osob a zvířat, ale vyjmenovávat je nemá smysl pro jejich velké 
množství a proměnlivost jejich zastoupení v průběhu požáru. Pře-
sto těch nejjednodušších, nejznámějších a kromě tzv. ultrajedů 
(chlorované organické látky, benzo/a/pyren) i nejnebezpečnějších 
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je šest: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, nitrózní plyny, chlo-
rovodík a kyanovodík.

Oxid uhelnatý CO - je plyn bezbarvý, bez zápachu, za normál-
ních podmínek lehčí než vzduch a způsobuje zadušení tím, že se 
váže na červené krevní barvivo. Můžeme ho očekávat u všech požá-
rů, kde se vyskytují uhlíkaté látky a probíhá nedokonalé spalování.

Oxid uhličitý CO2 - je plyn bezbarvý, nakyslé chuti, za nor-
málních podmínek těžší než vzduch a způsobuje zadušení tím, že 
při vyšší koncentraci (nad 5%) ochrnuje dýchací centra. Můžeme 
ho očekávat u všech požárů, kde hoří látky obsahující uhlík doko-
nalým hořením.

Oxid siřičitý SO2 - je plyn bezbarvý s dráždivými účinky, za 
normálních podmínek těžší než vzduch, vyskytovat se může např. 
u požárů síry, sirouhlíku, sulfanu, výrobků z vulkanizovaného kau-
čuku (pneumatiky) a paliv s obsahem síry.

Nitrózní plyny NOx - jsou žluto až červenohnědé plyny 
s dráždivým účinkem, za normálních podmínek těžší než vzduch, 
teplem se uvolňují z kyseliny dusičné a dusičnanů (např. hnojiva), 
při hoření se budou vyskytovat u požárů nitrolátek (celuloid, nitro-
laky, nitroceluloza).

Chlorovodík HCl - je bezbarvý plyn s dráždivým účinkem, 
za normálních podmínek těžší než vzduch, vzniká při tepelném 
rozkladu hlavně polyvinylchloridu PVC (trubky, obkladový materi-
ál, igelitové obaly, pláštěnky, podlahoviny, dopravní pásy, dětské 
hračky, izolace elektrických kabelů).

Kyanovodík HCN - je jedním z nejnebezpečnějších plynů, pro-
tože vstupuje do organismu nejen dýchacími orgány, ale i neporu-
šenou kůží. Je bezbarvý, s hořkomandlovým zápachem, lehčí než 
vzduch. Očekávat ho můžeme při požárech výrobků z polyamidů 
(PA), polyakrylonitrilu (PAN), akrylonitril/butadien/styrenu (ABS), 
styren/akrylonitrilu (SAN), polyuretanu (PUR), močovinoformalde-
hydové pryskyřice (UF) a také vlny a přírodního hedvábí.

Všechny zplodiny hoření nás nejvíce ohrožují v uzavřeném pro-
storu, kde, pokud došlo k zakouření a pohybujeme se tam bez 
ochranných prostředků, je lepší pohybovat se níže při podlaze. Na 
otevřeném prostranství v bezprostředním okolí požáru je nebezpečí 
zasažení zplodinami malé, protože i látky normálně těžší vzduchu 
zahřátím stoupají vzhůru a v okolí požářiště se nevyskytují, ale po 
ochlazení klesají k zemi ve větších vzdálenostech od požářiště.

Samozápané a samovznětlivé látky
Látky s teplotou vznícení nižší než je teplota místnosti nebo 

blízkou teplotě místnosti jsou látky samozápalné, které nepo-

třebují k iniciaci zdroj zapálení a pouze stykem se vzduchem 
u nich dochází k samovznícení. Školním příkladem takových 
látek je bílý fosfor, ale mohou to být i organokovové sloučeni-
ny používané v průmyslu jako katalyzátory při polymeraci aj. 
Poznáme je podle již zmiňované teploty vznícení, na obalech 
pro přepravu podle ADR označením černým plamenem na 
bílém podkladu v horní polovině, dolní polovina čtverce posta-
veného na vrchol je červená, podle zákona o chemických lát-
kách a chemických přípravcích označením černým plamenem 
na oranžovém podkladu ve čtverci postaveném na stranu 
s písmenem F a slovně větou R17 a dále z údajů v bezpeč-
nostním listu.

Dále existují látky, které při splnění určitých podmínek jsou 
náchylné k samovznícení. Nekvalitní uhlí (lignit, hnědé uhlí, 
horší druhy černého uhlí, brikety) ve velké hromadě, s určitou 
vlhkostí, se zbytky jiných hořlavých látek, v přítomnosti slou-
čenin železa (pyrit, železitá škvára, cihlová drť, jíl), může pod-
léhat samovznícení na principu fyzikálně chemickém adsorp-
cí plynů a par na uhlík v uhlí obsažený. Celý děj je otázkou 
hodin.

Hnědé uhlí, dřevěné uhlí, rašelina, materiály na bázi celulózy 
– dřevo, piliny, dřevotřískové desky, seno, sláma, bavlna, papír 
mohou dlouhodobým (až několik let) stykem s horkým povrchem 
nakumulovat tolik tepla, že dochází k samovznícení, které nazý-
váme tepelné. 

U sena, slámy, plev, luskovin, tabáku pokud jsou nedosu-
šené, ve velké hromadě a určitou dobu uskladněny, mohou 
probíhat nežádoucí biologické procesy, které později při 
vyšší teplotě (kolem 70°C) přecházejí do procesů fyzikálně 
chemických až chemických a dochází u nich rovněž k samo-
vznícení. 

U mnoha látek probíhají děje chemické, vedoucí rovněž 
k samovznícení. Jedná se o reakce uvolňující teplo při styku 
se vzduchem (fermež, lněný olej, konopný olej, sulfidy žele-
za), s vodou (alkalické kovy, hydridy, fosfidy, karbidy kovů – ty 
uvolňují reakcí s vodou hořlavé produkty schopné hořet, ale 
mohou to být i reakce, při nichž sice nevzniká hořlavý pro-
dukt, ale uvolňuje se teplo, které působí na okolní hořlavé lát-
ky, např. již zmiňovaná reakce páleného vápna s vodou) nebo 
oxidačním činidlem (např. reakcí glycerinu s manganistanem 
draselným). 

 Kol.: Požárně a bezpečnostně technické charakteristické 
hodnoty nebezpečných látek, SPO ČSSR, Praha 1990
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CIVILNÍ OBRANA (OCHRANA) 
VE SMYSLU MEZINÁRODNÍHO 

HUMANITÁRNÍHO PRÁVA 
(ČL. 61 DODATKOVÉHO PROTOKOLU 

I K ŽENEVSKÝM ÚMLUVÁM) 
Dodatkový protokol I řeší civilní obranu (ochranu) pro situ-

ace ozbrojeného konfliktu, zdůrazňuje nutnost připravit se na 
plnění úkolů již v míru. 

Dále vyjmenovává úkoly civilní obrany (hlásné služby, 
evakuace, organizování a poskytování úkrytů, zatemňování, 
záchranné práce, zdravotnické služby, včetně první pomoci 
a také náboženská pomoc, boj s požáry, zjišťování a ozna-
čování nebezpečných oblastí, dekontaminace a podob-
ná ochranná opatření, poskytování nouzového ubytování 
a zásobování, okamžitá pomoc při obnově a udržování pořád-
ku v postižených oblastech, okamžitá oprava nezbytných 
veřejných zařízení, bezodkladné pohřební služby, pomoc při 
ochraně předmětů nezbytných k přežití, doplňující činnost 
nezbytná ke splnění uvedených úkolů, včetně plánování 
a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost.) 
kromě humanitárního poslání je cílem chránit civilní obyva-
telstvo před nebezpečím v důsledku ozbrojeného nepřátel-
ství a pohrom, pomáhat civilnímu obyvatelstvu vzpamato-
vat se z bezprostředních následků ozbrojeného nepřátelství 
a pohrom a vytvářet podmínky potřebné pro přežití civilního 
obyvatelstva. 

Organizace civilní obrany tvoří stanoví instituce a jednot-
ky. 

Přesně vymezuje personál organizací civilní obrany jako 
osoby, určené stranou v konfliktu výhradně k plnění úkolů 
civilní obrany (ochrany) dle Dodatkového protokolu I, včet-
ně personálu určeného výhradně k řízení těchto organizací.
Materiálem organizací civilní obrany (ochrany) jsou pak zaří-
zení, zásoby a přepravní prostředky používané těmito orga-
nizacemi k plnění úkolů civilní obrany (ochrany).

OCHRANA OBYVATELSTVA Z POHLEDU 
ZÁKONA Č. 239/2000 Sb., O INTEGROVANÉM 

ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU A O ZMĚNĚ 
NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
POJMY CIVILNÍ OCHRANA A OCHRANA 

OBYVATELSTVA
Zákon definuje ochranu obyvatelstva jako plnění úkolů 

civilní ochrany (čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským 
úmluvám), zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové 

přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení jeho živo-

ta, zdraví a majetku, dále pak úkoly civilní ochrany souvisejí 

především s ozbrojeným konfliktem.

Stanoví také působnost a pravomoc státních orgánů 

a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnos-

ti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 

události  a při ochraně obyvatelstva před a podobu vyhlášení 

krizových stavů.

PŘEDMĚT ÚPRAVY ZÁKONA Č. 239/2000 
Sb., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM 

SYSTÉMU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH 
ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ? HLAVNÍ PROBLÉMY Z OBLASTI 
OCHRANY OBYVATELSTVA

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

IZS a jejich působnost, působnost a pravomoc státních orgánů 

a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatel-

stva před a po dobu vyhlášení krizových stavů.

 VYHLÁŠKA MINISTERSTVA VNITRA 
Č. 380/2002 Sb., K PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ 

ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA. 
STRUČNÝ OBSAH TÉTO VYHLÁŠKY

 Výše uvedená vyhláška řeší: 

•   postup při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě 

jejich personálu

•   způsob informování právnických a fyzických osob o cha-

rakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních 

a způsobu jejich provedení

•   technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného 

systému varování a vyrozumění a způsob poskytování tís-

ňových informací

•   způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabez-

pečení 

•   zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah 

kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva 

•   požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování 

a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany 

nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany

•   stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany 

nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany

III. 

OCHRANA OBYVATELSTVA

211



III. - OCHRANA OBYVATELSTVA   SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR

212

ÚKOLY OBCE V OBLASTI OCHRANY 
OBYVATELSTVA

Obecní úřad:

•   zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím 
nebezpečím

•   hospodaří s materiálem civilní ochrany

•   poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady 
a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje 
nebo vnějšího havarijního plánu

•   podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce

•   vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochra-
ny nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany 
v obci

•   seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charak-
terem možného ohrožení, s připravenými záchrannými 
a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva a za tím-
to účelem organizuje jejich školení

•   obec je oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany

ÚKOLY OBCE S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ V OBLASTI OCHRANY 

OBYVATELSTVA
Úkoly obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany oby-

vatelstva, dle zákona 239/2000 Sb., plní hasičský záchranný 
sbor kraje, 

•  úkoly, uvedené v § 12 výše uvedeného zákona

•   obec s rozšířenou působnosti ale plní i úkoly, stanovené 
orgánům obce

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY 
OBYVATELSTVA PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 

A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY
Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo 

vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo 
podnikající fyzickou osobu, je tato povinna zajisti vůči svým 
zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou 
událostí  informování o hrozících mimořádných událostech 
a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, popřípa-
dě ukrytí, organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné 
pomoci (§23 a §24 zákona č. 239/2000 Sb.).

SYSTÉM PRO VAROVÁNÍ 
A VYROZUMĚNÍ, 

CHARAKTERISTIKA TOHOTO SYSTÉMU
Jedná se o jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV), 

provozovaný Ministerstvem vnitra, který je technicky, provoz-
ně a organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, teleko-
munikačními sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění. 
Tento systém slouží k varování obyvatelstva a k poskytová-
ní tísňových informací a dále k ověřování provozuschopnosti 
koncových prvků JSVV.

212

OBSAH POJMU VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA 
A ZPŮSOBY VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA

Jde o souhrn technických a organizačních opatření, zabez-
pečujících včasné upozornění obyvatelstva na hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událost, vyžadující realizaci opatření na 
ochranu obyvatelstva a majetku.

Zahrnuje zejména varovný signál „Všeobecná výstraha“, po 
jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyva-
telstva o povaze nebezpečí a o opatřeních k ochraně života, 
zdraví  a majetku.

Způsoby varování: 

•   koncovými prvky varování

•  hromadnými informačními prostředky

•  náhradní způsoby varování

ROZDÍL MEZI VAROVÁNÍM 
A VYROZUMĚNÍM

Varování je souhrn technických a organizačních opatření 
zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva na hrozící 
nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující realizaci opat-
ření na ochranu obyvatelstva a majetku; zahrnuje zejména 
varovný signál po jehož provedení je neprodleně realizováno 
informování obyvatelstva o povaze nebezpečí  a o opatřeních 
k ochraně života, zdraví a majetku,

Vyrozumění je souhrn technických a organizačních opat-
ření zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící 
nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, 
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle 
havarijních plánů krajů nebo krizových plánů.

PROSTŘEDKY, KTERÉ JSOU  
VYUŽÍVÁNY PRO VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA

•   sirény (rotační sirény, elektronické sirény, místní informační 
systémy s vlastnostmi elektronických sirén)

•   mobilní prostředky (rozhlasové vozy, megafony…)

•   rozhlas, televize

•   ostatní prostředky (osobní sdělení např. neslyšícím osobám, 
psací telefony, faxy, SMS)

POČET SIGNÁLŮ K VAROVÁNÍ 
OBYVATELSTVA PŘI VZNIKU 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, UŽÍVANÝCH  
V SOUČASNÉ DOBĚ V ČESKÉ REPUBLICE
Česká republika má v současné době jeden varovný sig-

nál pod názvem „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po 
dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 
tříminutových intervalech),

Kromě tohoto varovného signálu má však další signály, 
které neslouží k varování obyvatelstva:

•   signál „Požární poplach“ – přerušovaný tón sirény po 
dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 
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25 vteřin trvalý tón), vyhlašuje se za účelem svolání jedno-
tek požární ochrany

•   zkušební tón sirény – nepřerušovaný tón sirény po dobu 
140 vteřin (spouští se při ověřování provozuschopností sirén 
zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin)

CHARAKTERISTIKA VAROVNÉHO 
SIGNÁLU „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. 

ODLIŠNOST VAROVNÉHO SIGNÁLU  OD 
OSTATNÍCH SIGNÁLŮ (SIGNÁL „POŽÁRNÍ 

POPLACH“, ZKUŠEBNÍ SIGNÁL K OVĚŘENÍ 
PROVOZUSCHOPNOSTI SIRÉN).

Varovný signál – stanovený způsob akustické aktivace kon-
cových prvků varování před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí:

•   varovný signál „Všeobecná výstraha“ – kolísavý tón 
sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát 
po sobě v cca tříminutových intervalech

•   signál „Požární poplach“ – přerušovaný tón sirény po 
dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 
25 vteřin trvalý tón); vyhlašuje se za účelem svolání jedno-
tek požární ochrany

•   zkušební tón sirény – nepřerušovaný tón sirény po 
dobu 140 vteřin (zpravidla každou první středu v měsíci ve 
12.00 hodin)

VERBÁLNÍ INFORMACE, KTERÉ MOHOU 
NÁSLEDOVAT PO ZAZNĚNÍ SIGNÁLU 

U ELEKTRONICKÝCH SIRÉN
•   při akustické zkoušce sirén: „Zkouška sirén, zkouška 

sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. 
Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

•   při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“ pod-
le druhu hrozby nebo mimořádné události: 

  •   „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeo-
becná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, 
televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstra-
ha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“

  •   „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. 
Ohrožení zátopovou vlnou.Sledujte vysílání českého 
rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpe-
čí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

  •   „Chemická havárie, chemická havárie, chemická 
havárie, Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysí-
lání českého rozhlasu, televize a regionálních roz-
hlasů. Chemická havárie, chemická havárie, che-
mická havárie.“

  •   „Radiační havárie, radiační havárie, radiační havá-
rie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte 
vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních 
rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radi-
ační havárie.“
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  •   „Konec poplachu, konec poplachu, konec popla-
chu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize 
a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec 
poplachu, konec poplachu.“

 •   při vyhlášení signálu „Požární poplach“: „Požární 
poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání 
hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, 
požární poplach.“

 ČINNOST OBYVATELSTVA PO VYHLÁŠENÍ 
VAROVNÉHO SIGNÁLU „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“.
•   okamžitě se ukrýt (vyhledat úkryt v nejbližší budově; úkry-

tem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřej-
ná budova i soukromý dům (byt)

•   zavřít dveře a okna, vypnout ventilaci (siréna může s velkou 
pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, 
radiačních zplodin a jedů; uzavřením prostoru snížíte prav-
děpodobnost vlastního zamoření)

•   zapnout rádio nebo televizi (informace o tom, co se sta-
lo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo 
a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích 
hromadných informačních  prostředků)

OBJASNĚNÍ OBSAHU POJMU „TÍSŇOVÁ 
INFORMACE“. PROSTŘEDKY POSKYTOVÁNÍ 

TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ
Tísňovou informací se obyvatelstvu sdělují údaje o bezpro-

středním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události 
a údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva,

K poskytování tísňových informací se využívá koncových prv-
ků varování a všech hromadných informačních prostředků: Český 
rozhlas (Čro 1), televize (ČT 1, ČT 2, PRIMA, NOVA), soukromé 
rozhlasové stanice a televize, městské, obecní a objektové roz-
hlasy, informační kanály kabelových televizí, mobilní prostředky 
(rozhlasové vozy, megafony…), s ohledem na čas lze využít i tiš-
těné informace,

Tísňová informace je předávaná bezodkladně po vyhlášení 
varovného signálu.

ZPŮSOB A ČETNOST OVĚŘOVÁNÍ 
PROVOZUSCHOPNOSTI JEDNOTNÉHO 
SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ

Ověřování se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin 
akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tó-
nem nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin.

KONCOVÉ PRVKY PRO VAROVÁNÍ 
OBYVATELSTVA U JSVV A ZPŮSOB JEJICH 

AKTIVACE
Koncové prvky varování jsou technická zařízení, schop-

ná vydávat varovný signál: 
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•   elektrické sirény - rotační, kdy zvuk vzniká rozkmitáním 
vzduchové masy rotací akustické části poháněné elektric-
kým motorem,  

•   elektronické sirény - kdy je signál elektronicky genero-
ván v tónovém generátoru řídící jednotky nebo reproduko-
ván u audiopaměti, zesílen výkonovými zesilovači a na zvuk 
přeměněn v elektrostatických měničích (tlakových repro-
duktorů)

•   místní informační systémy – mají vlastnosti elektronic-
kých sirén a využívají technologické principy (technologie 
využívající klasické 100 V  rozvody -rozšíření rozhlasové 
ústředny místního rozhlasu např. AUDIO 232; technologie 
využívající televizní kabelové rozvody-ORKAN, IVVS; tech-
nologie využívající bezdrátový rozhlas např. BOR-2, VIDO 
2002),

•   aktivování koncových prvků - místním ovládáním (pomocí 
tlačítka pro místní spuštění) přímo u koncového prvku varo-
vání a dálkovým ovládáním (pomocí přijímače pro ovládání 
koncového prvku varování) systémem selektivního rádiového 
návěštění, a to z vyrozumívacích center u HZS ČR.

CHARAKTERISTIKA ZPŮSOBU A ROZSAHU 
KOLEKTIVNÍ OCHRANY

Způsob a rozsah kolektivní ochrany stanoví plán ukrytí, který je 
součástí havarijního plánu.

Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje 
v improvizovaných a ve stálých úkrytech,

V mírových podmínkách se využívá především improvizované-
ho ukrytí, za válečného stavu i stálých úkrytů.

CHARAKTERISTIKA STÁLÝCH ÚKRYTŮ 
A IMPROVIZOVANÝCH ÚKRYTŮ.

Stálé úkryty - slouží k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé 
ochranné prostory v podzemní části staveb nebo stavby samo-
statně stojící. Stálé úkryty se dělí na tlakově odolné úkryty, stá-
lé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních 
dopravních staveb.

Improvizované úkryty - se budují k ochraně obyvatelstva 
před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, 
kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakový účinkům 
zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu ohrožení 
státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně 
obyvatelstva  využít stálých úkrytů.

HLAVNÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI 
POSKYTOVÁNÍ ÚKRYTŮ

•   postupuje se dle zpracovaných plánu ukrytí

•   ukrytí obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí v míro-
vých podmínkách se zabezpečuje především improvizova-
ným ukrytím

•   za válečného stavu se využívají i stálé ukryty (kapacita úkry-
tu může být překročena nejvýše o 20%)
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•   zařízení CO pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkry-
tech (krytové družstvo)

•   krytové družstvo zabezpečuje vstup obyvatelstva do úkry-
tu, jeho rozmístění a poučení o chování v úkrytu

STAVBY CIVILNÍ OCHRANY 
A STAVBY DOTČENÉ POŽADAVKY 

CIVILNÍ OCHRANY
Stavby určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných 

událostech, k zabezpečení záchranných prací, ke sklado-
vání materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh 
důležitých provozů,

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany 
a stavby dotčené požadavky civilní ochrany zahrnují 
požadavky na stálé úkryty, ochranné systémy podzemních 
dopravních staveb, stavby financované s využitím prostředků 
státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny 
a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hle-
diska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty, stavby 
pro průmyslovou výrobu a skladování.

PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY 
A JEJICH POUŽITÍ

Prostředky individuální ochrany  jsou prostředky pro ochra-
nu dýchacích cest a povrchu těla člověka před některými 
účinky zbraní hromadného ničení a průmyslových škodlivin.

Zahrnují ochranné vaky a kazajky pro děti, ochranné mas-
ky pro děti i dospělé, ochranné filtry a ochranné oděvy.

V širším pojetí jsou to také prostředky pro ochranu pra-
covníků, které jsou předepsané zákoníkem práce, prostřed-
ky ochrany jednotlivce pro potřeby armády, dýchací přístroje, 
protichemické a ochranné oděvy pro záchranáře, jednodu-
ché prostředky individuální ochrany únikového typu a  pro-
středky improvizované ochrany. 

KATEGORIE OSOB, 
KTERÝM SE PŘI STAVU OHROŽENÍ STÁTU 

A VÁLEČNÉHO STAVU 
VYDÁVAJÍ PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍ 

OCHRANY
•   dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku

•  dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let

•   dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let

•   ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních

•   ochranné masky pro doprovod  výše uvedených osob

JAKÁ OPATŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ 
K ZABEZPEČENÍ VÝDEJE PROSTŘEDKŮ 

INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY
•   výběr a příprava  prostorů pro uskladnění
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•   příprava personálu zabezpečujícího v zařízeních CO výdej 
prostředků individuální ochrany k distribuci těchto prostřed-
ků obyvatelstvu

•   evidence prostředků individuální ochrany a jejich výdej

PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY 
DÝCHACÍCH CEST, OČÍ A POVRCHU TĚLA 

A JEJICH POUŽITÍ
Jsou to veškeré prostředky, které si můžeme vyrobit svépo-

mocí, jako např. kapesníky, ručníky navlhčené vodou nebo rozto-
kem zažívací sody, octa, dále pláštěnky, holínky rukavice, těsné 
brýle apod.

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla 
je určena:

•  k přesunu osob do stálých úkrytů

•  k úniku z kontaminovaného území

•  k překonání kontaminovaného prostoru

•   k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT)

•  k evakuaci obyvatelstva

POJEM „EVAKUACE“ A SKUPINY OBYVATEL, 
NA KTERÉ SE VZTAHUJE

Jedná se o přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 
technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nut-
né výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou 
událostí,

Provádí se z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, 
která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování 
a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění,

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených 
mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na 
záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat 
jinou neodkladnou činnost,

Přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve 
zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zaří-
zeních, osoby zdravotně postižené a doprovod výše uvede-
ných osob.

UDÁLOSTI, PRO KTERÉ  SE EVAKUACE 
PLÁNUJE

Evakuace se plánuje:

•   pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení 
třetího nebo zvláštního stupně poplachu

•   ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo praco-
višť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření

•   ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebez-
pečnými chemickými látkami, při hrozbě možného ozbro-
jeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby operační 
přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších zájmo-
vých prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami zajiš-
tění obrany státu 
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PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ K PROVEDENÍ 
EVAKUACE

•   stanovení evakuačních prostorů a pořadí jejich evakuace 

•   vymezení evakuačních tras s dostatečnou propustností 
vozidel

•   stanovení potřeby a zajištění dopravných prostředků

•   zabezpečení činnosti evakuačních a přijímacích středi-
sek 

•   stanovení míst nouzového ubytování a vytvoření podmínek 
pro ubytování evakuovaného obyvatelstva

•   příprava k zajištění označení míst shromažďování, 
stanovení postupu při evakuaci ohroženého prostoru 
a kontrole opuštění obydlí, zajištění ostrahy evakuova-
ného prostoru

•   organizace přepravy evakuovaných osob a věcí

•   příprava dokumentace pro příjem evakuovaných 

JEDNOTLIVÉ OBLASTI ZABEZPEČENÍ 
EVAKUACE

•   pořádkové zabezpečení evakuace  zahrnuje zajištění veřej-
ného pořádku a bezpečnosti v průběhu celé evakuace

•   dopravní zabezpečení evakuace (vozidla, dopravní tra-
sy, organizace přepravy, organizace zásobování pohon-
nými hmotami při organizované hromadné přepravě 
osob…)

•   zdravotnické zabezpečení zahrnuje zabezpečení poskyto-
vání předlékařské zdravotnické pomoci, převozu do zdra-
votnických zařízení a zabezpečení hygienicko-epidemiolo-
gických opatření

•   zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob 
zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu na základě uza-
vřených smluv nebo na základě mimořádných pravomocí. 
Zahrnuje v prvé řadě zabezpečení nouzového stravování 
a zásobování pitnou vodou, potravinami a nouzovými pří-
děly předmětů nezbytných k přežití  

STUČNÁ CHARAKTERISTIKA ORGÁNŮ PRO 
ŘÍZENÍ EVAKUACE

Evakuaci zajišťují:

•   pracovní skupina krizového štábu (řídí a koordinuje celý 
průběh evakuace)

•   evakuační středisko (zařízení zřetelně označené nápisem, 
případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civil-
ní ochrany) zajišťuje řízení přepravy z míst shromažďování 
do evakuačního střediska, vede evidenci o příjmu evaku-
ovaných osob, podává základní informace, zajišťuje první 
zdravotnickou pomoc a převoz nemocných do zdravotnic-
kých zařízení, nocleh a stravování pro personál a evakuova-
né obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle 
než 12 hodin

•   přijímací středisko (zařízení zřetelně označené nápisem, pří-
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padně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní 
ochrany) zajišťuje příjem evakuovaných osob, první zdra-
votnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčle-
něných zdravotnických zařízení, podává informace evaku-
ovaným osobám, zejména o místě nouzového ubytování 
a stravování

POJEM „NOUZOVÉ PŘEŽITÍ 
OBYVATELSTVA“ A JEHO OBSAH

Nouzové přežití je soubor činností a postupů věcně pří-
slušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samot-
ných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní 
dopady mimořádných událostí na zdraví a životy postiženého 
obyvatelstva.

Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyva-
telstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo 
v prostoru ohroženém následky mimořádných událostí, jsou 
součástí havarijního plánu kraje a zahrnují nouzové ubyto-
vání, nouzové zásobování základními potravinami a vodou, 
nouzové dodávky energií, nouzové základní služby obyvatel-
stvu, organizování humanitární pomoci.

POSKYTOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ HUMANITÁRNÍ 
POMOCI A JEJÍ ORGANIZACE

Humanitární pomoc se dělí na:

•   vnitřní humanitární pomoc - dle zákona č. 241/2000 
Sb., zabezpečuje vláda prostřednictvím SSHR, jednotlivé 
rezorty, orgány státní správy a samosprávy, nevládní církev-
ní a charitativní organizace, právnické osoby, jednotlivci

•    zahraniční humanitární pomoc - vyslání záchranné jed-
notky, odborníků, poskytnutí odborných informací, poskyt-
nutí materiální, finanční případně jiné formy pomoci

Obsah humanitární pomoci: materiální, finanční, poradenská, 
duchovní a psychologická pomoc

POJEM „ZAŘÍZENÍ CO BEZ PRÁVNÍ 
SUBJEKTIVITY“ A POSTUP PŘI JEHO 

ZŘIZOVÁNÍ
Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je součást 

právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; 
tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody 
a věcné prostředky,

Druhy zařízení: zařízení pro zajištění evakuace, nouzového 
přežití a organizované humanitární pomoci, pro nouzové záso-
bování vodou, pro poskytování první pomoci, pro provádění 
prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování násled-
ků mimořádných událostí, pro zjišťování a označování nebez-
pečných oblastí, pro zabezpečení dekontaminace terénu, osob, 
oděvů a věcných prostředků, pro zabezpečení ukrytí osob a pro 
zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany,

Postup při zřizování: obec, jiná právnická osoba nebo 
podnikající osoba může požádat hasičský záchranný sbor 
kraje o vyjádření účelnosti zřízení zařízení CO,

Hasičský záchranný sbor kraje zašle zřizovateli vyjádření 
do 30dnů ode dne doručení žádosti a uvede v něm, pro jaký 
účel je vhodné zařízení CO zřídit z hlediska potřeb zabezpe-
čení úkolů vyplývajících z vnějšího havarijního plánu nebo hava-
rijního plánu kraje a doporučí personální složení zařízení CO.

ZŘIZOVATEL ZAŘÍZENÍ CO, POSTUP PŘI 
JEHO ZŘIZOVÁNÍ

Zřizovatelem zařízení CO může být obec, právnická osoba, 
podnikající fyzická osoba.

Postup při zřizování: obec, jiná právnická osoba nebo podni-
kající osoba může požádat hasičský záchranný sbor kraje o vyjá-
dření účelnosti zřízení zařízení CO,

Hasičský záchranný sbor kraje zašle zřizovateli vyjádření do 
30dnů ode dne doručení žádosti a uvede v něm, pro jaký účel 
je vhodné zařízení CO zřídit z hlediska potřeb zabezpečení úkolů 
vyplývajících z vnějšího havarijního plánu nebo havarijního plánu 
kraje a doporučí personální složení zařízení CO.

DRUHY ZAŘÍZENÍ CO
•  zařízení pro zajištění evakuace

•   zařízení pro nouzového přežití a organizované humanitární 
pomoci

•  zařízení pro nouzové zásobování vodou

•  zařízení pro poskytování první pomoci

•   zařízení pro provádění prací spojených s vyprošťováním 
osob a k odstraňování následků mimořádných událostí

•  zařízení pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí

•  zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu

•  zařízení pro dekontaminaci osob a oděvů

•  zařízení pro dekontaminaci věcných prostředků

•  zařízení pro zabezpečení ukrytí osob

•   zařízení pro zabezpečení výdeje prostředků individuální 
ochrany

CHARAKTERISTIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY 
PERSONÁLU ZAŘÍZENÍ CO

Odborná příprava personálu zařízení CO se skládá z teoretické 
a praktické přípravy. Teoretická příprava se uskutečňuje zpravidla 
ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR dle schválených učebních 
programů. Praktická příprava se provádí v objektu zřizovatele 
zařízení CO. 

Za odborně připraveného je považován velitel, zdravotník, 
chemik, laborant, průzkumník a dozimetrista, který absolvoval 
nejméně 16 hodin teoretické přípravy a 4 hodiny praktické pří-
pravy a který jednou za 2 roky tuto přípravu ve stejném rozsahu 
opakuje,

Pomocník, obsluha, řidič, pozorovatel, směrník, nosič, člen 
zabezpečující dekontaminaci a člen výdeje prostředků individuální 
ochrany je považován za odborně připraveného po absolvování 
praktické přípravy v rozsahu 4 hodin za 2 roky.
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POJMY „MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST“ 
A  „KRIZOVÁ SITUACE“ A JEJICH 

KLASIFIKACE
Mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvo-

laných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které 
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 
provedení záchranných a likvidačních prací,

Krizová situace - je mimořádná událost, při níž je vyhlášen 
stav nebezpečí nebo nouzový stav, stav ohrožení státu nebo 
válečný stav. Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí 
nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou čin-
ností správních orgánů a složek integrovaného záchranného 
systému. 

CHARAKTERISTIKA A OBSAH POJMU 
„ŽIVELNÍ POHROMA“, PŘÍKLADY 

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ŽIVELNÍCH POHROM 
V ČESKÉ REPUBLICE A ZÁKLADNÍ 
OPATŘENÍ, PŘIJATÁ K OCHRANĚ 

OBYVATELSTVA
Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku 

škodlivého působení přírodních sil. Přináší škody na majetku, pří-
rodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí. Vzniká 
rychlým nebo pozvolným procesem mimořádných rozměrů, který 
je způsoben ději probíhajícími uvnitř i vně země, vlivem rozdílů 
teplot nebo jiných faktorů. Živelní pohromy postihují pevninu, vod-
stvo i atmosféru. 

Zemětřesení, sesuvy půdy, sopečná činnost, povodně, orkány, 
bouře, dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity atd. (v ČR např. 
povodně, rok 1997 a 2002).

Základní opatření k ochraně obyvatelstva : varování a informo-
vání obyvatelstva o hrozícím nebezpečí, evakuace ohroženého 
území, ukrytí, nouzové přežití.

CHARAKTERISTIKA A OBSAH POJMU 
„HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH 

LÁTEK“; OPATŘENÍ K OCHRANĚ 
OBYVATELSTVA PŘI ÚNIKU 

NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Havárie s únikem nebezpečných látek je mimořádná udá-

lost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení 
a budov, užitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo 
přepravou nebezpečných látek nebo nakládáním s nebez-
pečnými odpady. 

K úniku nebezpečných chemických látek může dojít 
z různých důvodů, a to především:

•   následkem působení člověka: havárie způsobená ve výro-
bě, při skladování nebo nehodou při přepravě nebezpečné 
látky

•   vlivem přírodních účinků: k úniku látek dojde vlivem povod-
ně, větru, sesuvem půdy apod.
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•   při teroristických útocích

•  následkem válečných operací

Opatření k ochraně obyvatelstva:

 • varování • ukrytí

 • evakuace • nouzové přežití

CHARAKTERISTIKA A OBSAH POJMU 
„HAVÁRIE JADERNÉHO ENERGETICKÉHO 

ZAŘÍZENÍ“; OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ 
LIDÍ PŘI RADIAČNÍ HAVÁRII V JADERNÉ 

ELEKTRÁRNĚ
Jedná se o událost v jaderném energetickém zařízení, která 

má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo 
ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob 
a jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyva-
telstva:

•   neodkladná ochranná opatření – ukrytí, jodová profylaxe 
a evakuace

•   následná ochranná opatření – přesídlení, regulace distri-
buce a požívání kontaminovaných potravin, krmiv a vody

PRINCIP JODOVÉ PROFYLAXE
•  chrání před inhalací radiojódu (zejména 131 I)

•   princip: pozřením tablety obsahující stabilní jód (jodid dra-
selný) se štítná žláza zasytí jódem, a nepřijímá tak radiojód

•   má smysl před inhalací, popř. do 1 hodiny od začátku inha-
lace (po 6 hodinách již nemá význam), možno aplikovat 
opakovaně, dávkování dle relace v TV

CHARAKTERISTIKA  JADERNÝCH, 
BIOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH 
A RADIOLOGICKÝCH ZBRANÍ

Při explozi jaderné zbraně dojde k uvolnění obrovského 
množství energie z probíhajících jaderných reakcí.  Ničivé účinky 
uvolněné energie se projeví jako tlaková vlna, světelné a tepel-
né záření, pronikavá radiace, seismická vlna a elektromagnetic-
ký impulz. Po explozi jaderné zbraně vzniká radioaktivní oblak, 
který je větrem zanášen do značných vzdáleností. Částice, které 
vypadávají z tohoto oblaku, způsobují radioaktivní kontaminaci 
terénu,

Biologické zbraně - obsahují bojovou biologickou látku 
a prostředek její dopravy na cíl a převedení této látky do bojové-
ho stavu (bojové hlavice raket, letecké biologické bomby, rozstři-
kovací a rozprašovací zařízení). Bojové biologické látky jsou živé 
organismy nebo z nich odvozený infekční a toxický materiál, který 
je určen pro vyvolání nemoci nebo usmrcení osob, zvířat nebo 
rostlin. Jejich účinek závisí na schopnosti rozmnožit se v napa-
dených osobách, zvířatech nebo rostlinách (s výjimkou toxinů). 
Mezi bojové biologické látky patří bakterie, rickettsie, viry, plísně 
a toxiny,

Chemické zbraně - obsahují bojovou chemickou látku 
a prostředek její dopravy na cíl a převedení této látky do bojo-
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vého stavu (letecká bomba, bojová hlavice rakety, dělostřelecký 
granát). Bojové chemické látky jsou chemické látky, ať plynné, 
kapalné nebo pevné, které mohou svými toxickými účinky způ-
sobit smrt nebo újmu na zdraví lidem nebo zvířatům anebo zni-
čení rostlin. Bojové chemické látky se podle nejcharakteristič-
tějšího účinku příslušné látky dělí na dráždivé (chloracetofenon), 
dusivé (fosgen), všeobecně jedovaté (kyanovodík), zpuchýřující  
(yperit), nervově paralytické (sarin, soman) a psychoaktivní (BZ). 
Pro teroristické účely mohou být zneužity i běžné chemické lát-
ky, vyráběné ve velkých množstvích pro průmyslové účely (chlor, 
amoniak, apod.),

Radiologické zbraně - jsou zbraně, využívající škodlivé účin-
ky radioaktivního záření. Jejich podstatou je rozptýlení radioaktivní 
látky v určitém prostoru. 

K rozptýlení se může použít nálož klasické trhaviny, čímž 
dochází k rozsáhlé radioaktivní kontaminaci území.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA HAVARIJNÍHO 
PLÁNU KRAJE (PLÁNY KONKRÉTNÍCH 

ČINNOSTÍ NA ÚSEKU OCHRANY 
OBYVATELSTVA)

Havarijní plán kraje se člení na  informativní a operativní část 
a plány konkrétních činností.

Za účelem konkrétních činností pro provádění záchran-
ných a likvidačních prací na území kraje se podle vyhlášky 
č. 429/2003 Sb. zpracovává např. plán:

•  vyrozumění a varování obyvatelstva

•  ukrytí obyvatelstva

•  traumatologický

•  evakuace obyvatelstva

•  individuální ochrany obyvatelstva

•  nouzového přežití obyvatelstva

•  monitorování

•  komunikace s veřejností a hromadnými sdělovacími pro-
středky

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
VNĚJŠÍHO HAVARIJNÍHO PLÁNU 

(PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ 
NA ÚSEKU OCHRANY OBYVATELSTVA)

•  zpracovává se pro: 

  •  jaderná zařízení nebo pracoviště IV. kategorie

  •   objekty nebo zařízení, u kterých je možnost vzniku 
závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými 
látkami a přípravky

•   v rámci vnějšího havarijního plánu se za účelem provádění 
opatření na ochranu obyvatelstva a záchranných a likvidač-
ních prací v zóně havarijního plánování zpracovávají plány 
konkrétních činností, které na rozdíl od havarijního plánu 
kraje obsahují navíc: 

•   plán záchranných a likvidačních prací
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•   plán jodové profylaxe

•   plán dekontaminace

•   plán regulace pohybu osob a vozidel

•   plán regulace, distribuce a požívání potravin, krmiv a vody

•   opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI DEKONTAMINACÍ 
SLOŽEK IZS A ZASAŽENÝCH OSOB 

V MÍSTĚ ZÁSAHU A DEKONTAMINACÍ 
OBYVATELSTVA

Složky IZS provádějí zásah v ochranných prostředcích, 
které dekontaminují v dekontaminačních sprchách a po jejich 
výměně jsou schopny dále pokračovat v plnění úkolů. 

K dekontaminaci obyvatelstva k tzv. hromadné dekonta-
minaci jsou určena  improvizovaná stanoviště, mobilní spe-
cializovaná stanoviště nebo stacionární zařízení (sportovní 
areály, městské lázně, auqaparky apod.), kde obyvatelstvo 
odloží kontaminovaný oděv  a po omytí celého těla dostanou 
náhradní oblečení.

MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍ, 
CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ 

SITUACE
Sladěná a systematická činnost určených sil a prostředků, 

které zabezpečují orgány  státní správy včasnými informacemi 
o radiační, chemické a biologické situaci potřebnými k roz-
hodování o ochranných opatřeních. 

Jeho obsahem je monitorování jaderných výbuchů, moni-
torování prostorů použití chemických zbraní, radiačních 
a chemických havárií; radiační, chemický a biologický 
průzkum; dozimetrická a chemická kontrola; shromažďo-
vání, vyhodnocování a předávání informací (dat) o použití 
zbraní hromadného ničení, vzniku radiačních havárií a che-
mických havárií, radiační situaci, chemické situaci a biolo-
gické situaci a vybraných informací o meteorologické situ-
aci, 

Zvláštním úkolem monitorování je zjišťování ohnisek prav-
děpodobného použití biologických zbraní, nespecifická 
detekce biologických látek a odběr vzorků.

ZPŮSOB PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA 
K SEBEOCHRANĚ A VZÁJEMNÉ POMOCI 
PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE
•   příprava žáků základních a středních škol probíhá na zákla-

dě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
dle kterého se žáci každý rok v šesti vyučovacích hodinách 
seznamují s problematikou ochrany člověka za mimořád-
ných událostí

•   učí se zásadám chování při vzniku mimořádných událostí 
jako jsou živelní pohromy (povodně, požáry, zemětřese-
ní…), havárie s únikem nebezpečných látek do životní-
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ho prostředí (únik chemických látek, havárie JEZ, ropné 
havárie…)

•   hasiči a další složky IZS pomáhají školám různými formami 
(besedy, ukázky techniky, ukázková cvičení, dny otevřených 
dveří, výtvarné soutěže…)

•   ostatní obyvatelstvo se připravuje za využití všech dostup-
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ných forem (tisk, rozhlas, televize, ukázky techniky, přednáš-

ky, besedy…)

•   hlavní odpovědnost za organizaci přípravy obyvatelstva 

mají obecní úřady k obyvatelům své obce a zaměstnava-

telé ke svým zaměstnancům za přispění všech základních 

a ostatních složek IZS





IV. 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ 
SYSTÉM





SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR   INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - IV.

223

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA SE USNESLA 
NA TOMTO ZÁKONĚ:

§ 1
Úvodní ustanovení

(1)  Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochra-
nu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro posky-
tování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správ-
ních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působ-
nosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požár-
ní ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární 
ochrany.

(2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke 
vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; 
při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných 
událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, 
nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo 
osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, 
a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není 
dotčeno.

§ 17
Základní povinnosti fyzických osob

(1)  Fyzická osoba je povinna

  a)  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, 
zejména při používání tepelných, elektrických, ply-
nových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování 
a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných 
látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či 
jiným zdrojem zapálení,

  b)   zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické ener-
gie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

  c)  plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární 
ochrany na označených místech,

  d)   obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné 
prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném 
zákonem,

  e)   zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a 
věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich 

včasného použití a dále udržovat tato zařízen a věcné 
prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povin-
nosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení 
a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

  f)   vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání 
podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné 
práce, 

  g)   umožnit orgánu státního požárního dozoru prove-
dení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku 
požáru a v odůvodněných případech mu bezúplat-
ně poskytnou výrobky nebo vzorky k provedení 
požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzni-
ku požáru,

  h)   oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasič-
skému záchrannému sboru každý požár vzniklý při 
činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které 
vlastní nebo užívá,

  i)   dodržovat podmínky nebo návody vztahující se 
k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

(2)  Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, kte-
ré nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle 
zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůso-
bily požár.

(3)  Fyzická osoba nesmí

  a)   vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany 
nebo zneužít linku tísňového volání,

  b)   provádět práce, které mohou vést ke vzniku požá-
ru, pokud nemá odbornou způsobilost požadova-
nou pro výkon takových prací zvláštními právními 
předpisy,1l)

  c)   poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemož-
ňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných 
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních 
zařízení,

  d)   omezit nebo znemožnit použití označených nástupních 
ploch pro požární techniku,

  e)   používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jedno-
tek požární ochrany,

  f)  provádět vypalování porostů.

IV. 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

ZÁKON

133/1985 Sb.

České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně

Změna: 425/1990 Sb., Změna: 40/1994 Sb., Změna: 203/1994 Sb., Změna: 163/1998 Sb.

Změna: 71/2000 Sb., Změna: 237/2000 Sb., Změna: 320/2002 Sb., Změna: 413/2005 Sb., 

Změna: 186/2006 Sb., Změna: 267/2006 Sb.
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(4)  Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požární-
ho dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená 
orgánem státního požárního dozoru.

(5)  Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požár-
ní bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).

/11) § 13 odst. 1 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů./

ODDÍL DRUHÝ
POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ

§ 18
Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru 

a)   provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b)   uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opat-
ření k zamezení jeho šíření,

c)   ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo 
zabezpečit jeho ohlášení,

d)   poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na 
výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany 
nebo obce.

§ 19
Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky 
požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdro-
je vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

§ 20
Vynětí z povinnosti poskytnout osobní 

a věcnou pomoc
(1)  Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v § 18 a 19 se 

nevztahuje na

  a)   útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary 
a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní infor-
mační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím 
pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,

  b)   právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblas-
ti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů 
a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci 
mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu 
u těchto právnických osob a podnikajících fyzic-
kých osob, nebo jiný závažný následek,

  c)   právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti 
zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskyt-
nutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle 
zvláštních předpisů.1p)

(2)  Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou 
v § 18 a 19, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by 
tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

/1p) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů./
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§ 20a
Náhrada ušlého výdělku

(1)  Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samo-
statně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochra-
ny na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany 
nebo obce, náleží jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.

(2)  O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchran-
ný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Náhradu 
je nutno uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode 
dne vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.

§ 21
Náhrada výdajů

(1)  Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výda-
je, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhra-
du výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy 
je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto prá-
vo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u hasičského 
záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. 
Hasičský záchranný sbor kraje o náhradě výdajů rozhoduje a tuto 
náhradu poskytuje.

(2)  Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 
poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů jiné právnické oso-
bě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů 
s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu 
byla věcná pomoc poskytnuta.

(3)  Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhra-
du škody.

§ 22
Vstup na nemovitosti

(1)  Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen 
umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných 
ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě 
k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo 
strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění 
staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto 
opatření rozhoduje velitel zásahu.

(2)  Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky 
požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je 
povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí 
být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které 
cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědo-
měn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom 
se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co 
nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, 
kterým lze zabránit.

(3)  Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se 
vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasič-
ský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky 
požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost 
je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obyd-
lí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka 
nebo uživatele. 
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ČÁST DRUHÁ

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA NA ÚSEKU 
POŽÁRNÍ OCHRANY

ODDÍL PRVNÍ
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

A JEJICH PŮSOBNOST

§ 23
Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo 

a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úse-
ku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní 
v přenesené působnosti také orgány krajů2a) a orgány obcí.

/2a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)./

Ministerstvo

§ 24
(1)  Ministerstvo na úseku požární ochrany

  a)   schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární 
ochrany,

  b)   předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu hasič-
ského záchranného sboru a návrh na poskytnutí dotací 
občanským sdružením,

  c)  předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace 
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí,

  d)   zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí 
uvolňování finančních prostředků ze státního rozpoč-
tu na investiční dotace na pořízení a obnovu požární 
techniky pro obce, jejichž jednotky požární ochra-
ny jsou určeny požárním poplachovým plánem kraje 
k zásahům mimo svůj územní obvod (dále jen „vybrané 
obecní úřady“),

  e)   po projednání s Ministerstvem obrany organizu-
je požární ochranu pro období stavu ohrožení státu 
a válečného stavu a zabezpečuje přípravu na činnost 
v tomto období,2b)

  f)  řídí výkon státní správy,

  g)   vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem 
státní správy na úseku požární ochrany, 

  h)   kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasič-
ským záchranným sborům krajů,

  i)   řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné strán-
ce výkon služby v jednotkách požární ochrany,

  j)  zabezpečuje výzkum a vývoj,

  k)   stanoví postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závaž-
ných případech se zjišťování těchto příčin zúčastňuje; 
zpracovává rozbory příčin vzniku požárů,

  l)   stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační 
a ediční činnosti na úseku požární ochrany a podílí se 
na jejím zabezpečování,
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  m)   vytváří a provozuje informační systém požární 
ochrany,

  n)   na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje 
poskytuje odbornou a metodickou pomoc při posu-
zování dokumentace staveb a technologií zvláštního 
významu,

  o)   soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro 
zásahy jednotek požární ochrany a ústřední řízení 
záchranných prací, 

  p)   zabezpečuje statistické sledování požárů a mimo-
řádných událostí se zásahy jednotek požární ochra-
ny,

   r)   zabezpečuje provádění požárně technických expertíz,*)

/*) v úplném znění 67/2001 Sb. označeno jako písm. q)./

/s) zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného 

sboru.*)/

/*) v úplném znění 67/2001 Sb. označeno jako písm. r)./

(2)  Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním 
předpisem technické podmínky požární ochrany staveb a tech-
nologií, podmínky požární bezpečnosti výrobků a činností, u nichž 
hrozí nebezpečí vzniku požárů a technické podmínky požární 
techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpeč-
nostních zařízení.

/2b) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky./

§ 25
(1)  Ministerstvo je orgánem státní správy ve věcech škol 

požární ochrany.3) V rámci této působnosti zřizuje, zrušuje a 
řídí střední školy požární ochrany a vyšší odborné školy požární 
ochrany, provádí v nich inspekci výchovy a vzdělávání a hospo-
dářsky je zabezpečuje.

(2)  Výkon státní správy ve škole požární ochrany provádí 
ředitel, který

  a)   řídí školu, plní povinnosti vedoucího organiza-
ce, jmenuje a odvolává své zástupce, odpoví-
dá za plnění učebních plánů a učebních osnov, 
za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně 
vzdělávací práce školy, za vytvoření podmínek pro 
výkon školní inspekce a přijetí následných opat-
ření, kontroluje práci pedagogických pracovníků 
a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků,

  b)   rozhoduje o přijetí ke studiu, o přerušení studia, o přizná-
ní a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům 
škol, o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení 
ze studia, o žádosti žáka ke změně studijního oboru 
a opakování ročníku, 

  c)   zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí 
žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy 
žáka. 

(3)  Prováděcí právní předpis stanoví finanční a hmotné zabez-
pečení žáků, organizaci přijímacího řízení, průběh studia a jeho 
ukončování.
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/3) § 55 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, 

středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve 

znění zákona č. 138/1995 Sb./

NADPIS VYPUŠTĚN

§ 26
Hasičský záchranný sbor

(1)  Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (dále 
jen „generální ředitelství“) plní úkoly ministerstva na úseku požární 
ochrany uvedené v § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1.

(2) Hasičský záchranný sbor kraje

  a)   zpracovává koncepci požární ochrany kraje,

  b)   vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem 
státní správy na úseku požární ochrany,

  c)   kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na 
úseku požární ochrany, odpovídá za připravenost 
a akceschopnost jednotek hasičského záchranného 
sboru kraje,

  d)   zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby 
hasičského záchranného sboru,

  e)   řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách 
požární ochrany,

  f)   koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji 
s ostatními orgány,

  g)   soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních 
a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných 
hasičů vybraných obcí,

  h)   zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro 
příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vyme-
zuje zákon,

  i)   soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zása-
hy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací,

  j)   zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořád-
ných událostí se zásahy jednotek požární ochrany na 
území kraje,

  k)   v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje 
odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasič-
ských záchranných sborů podniků, velitelů a strojní-
ků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů 
a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků,

  l)   projednává přestupky a správní delikty na úseku požár-
ní ochrany,

  m)   zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární 
ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu, 

  n)   zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační 
a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zamě-
ření stanoveného ministerstvem.

§ 27
Kraj

(1)  Krajské úřady

  a)   projednávají koncepci požární ochrany v kraji,
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  b)   vytvářejí podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek 
hasičského záchranného sboru,

  c)   organizují s hasičským záchranným sborem kra-

je požární ochranu v období stavu ohrožení státu 

a válečného stavu,

  d)   hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kra-

je jednotkami požární ochrany náklady jednotkám 

sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené 
se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na 

financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově 

požární techniky,

(2)  Rada kraje

  a)   vydává nařízením kraje požární poplachový plán 

kraje,

  b)   stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení

   1.   plošného pokrytí území kraje jednotkami požární 

ochrany,

   2.   drojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,

   3.   požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzni-

ku požáru,

   4.   požární ochrany v budovách zvláštního významu,

   5.   požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 
větší počet osob.

(3)  Kraj

  a)   projednává roční zprávu o stavu požární ochrany 

v kraji,

  b)   k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotka-

mi požární ochrany přispívá

   1.   hasičskému záchrannému sboru kraje na financo-

vání jeho potřeb,

   2.   obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí.

§ 29
Obec a obecní úřad

(1)  Obec v samostatné působnosti na úseku požární 

ochrany

  a)   zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která 
provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech a plní 

další úkoly podle zvláštního právního předpisu3a) ve 
svém územním obvodu; členům jednotky sboru dob-

rovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné 

práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

  b)   udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce,

  c)   zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce,

  d)   zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
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  e)   zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené 
v jednotkách hasičských záchranných sborů podni-
ků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané 
k poskytnutí osobní pomoci podle 18, jestliže zasahují 
za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu 
na území obce,

  f)   poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracov-
ní době3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z 
podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, 
zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných 
prací při živelních pohromách nebo jiných mimořád-
ných událostech nebo nařízeného cvičení anebo naří-
zené odborné přípravy,

  g)   zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobro-
volných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,

  h)   zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochra-
ny a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro 
potřeby svého územního obvodu,

  i)   zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochra-
ny,

  j)   zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit 
požár,

  k)   zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich 
trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro 
hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 
použitelnosti,

  l)   umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného 
sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje 
a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,

  m)   spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů 
k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou 
obce soustřeďovat finanční prostředky,

  n)   organizuje preventivně výchovnou činnost,

  o)  obecně závaznou vyhláškou

   1.  vydává požární řád obce,

   2.   stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany 
při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

(2)  Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem 
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

(3)  Obecní úřad na úseku požární ochrany

  a)   zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobro-
volných hasičů obce na jejich odborné přípravě, 

  b)   zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu 
ohrožení státu a válečného stavu.

(4)  Vybrané obecní úřady

  a)   zabezpečují podle požárního poplachového plánu 
kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech mimo 
svůj územní obvod,

227

  b)   zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobro-
volných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní 
obvod,

  c)   na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmín-
ky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární 
ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost 
mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního 
družstva o sníženém početním stavu.3c)

/3a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů.

3b) § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se 

provádí zákoník práce a některé další zákony.

3c) § 32 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se pro-

vádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární 

ochraně./

ČÁST ČTVRTÁ
JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

§ 65
Druhy jednotek požární ochrany

(1)  Jednotkami požární ochrany jsou

  a)   jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je 
složena z příslušníků hasičského záchranného sboru 
(dále jen „příslušník“) určených k výkonu služby na sta-
nicích hasičského záchranného sboru kraje,

  b)   jednotka hasičského záchranného sboru podniku, kte-
rá je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této 
jednotce jako své zaměstnání (dále jen „zaměstnanec 
podniku“),

  c)   jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je 
složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost 
v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání,

  d)   jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je 
složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo pod-
nikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této 
jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.

(2)  Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při 
hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohro-
mách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon 
občanské povinnosti.3b) Činnost v jednotce sboru dobrovolných 
hasičů obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípra-
vě je jiným úkonem v obecném zájmu.4a)

(3)  Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané 
obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci 
nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému 
sboru kraje.

(4)  Zaměstnanci podniků, členové jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí a členové jednotek sborů dobrovolných hasičů 
podniků musí být starší 18 let a zdravotně způsobilí.

(5)  Ministerstvo může k plnění mimořádných úkolů na úseku 
požární ochrany zřídit jednotku generálního ředitelství.
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(6)  Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany 
včetně dislokace jednotlivých druhů a kategorií jednotek požární 
ochrany musí být volena tak, aby území obce bylo podle stup-
ně nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a pro-
středků při splnění požadované doby jejich dojezdu na místo 
zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v přílo-
ze zákona.

(7)  Jednotky požární ochrany používají jednotné barevné 
označení vozidel, lodí a letadel. Stanovené barevné označení 
vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany4b) mohou použí-
vat jen jednotky požární ochrany uvedené v odstavci 1.

(8)  Prováděcí právní předpis stanoví

  a)   organizaci plošného pokrytí území jednotkami požární 
ochrany,

  b)   organizaci, druhy a termíny preventivních zdravotních 
prohlídek zaměstnanců podniků a členů jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů obcí a podniků, obsah lékař-
ského posudku, seznam nemocí, vad a stavů, pro kte-
ré nelze vydat kladný posudkový závěr,

  c)   barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požár-
ní ochrany,

  d)   způsob zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek 
požární ochrany požární technikou a věcnými prostřed-
ky požární ochrany, jakož i jejich používání.

/3b) § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se 

provádí zákoník práce a některé další zákony.

4a) § 124 zákoníku práce.

4b) Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky./

§ 70
Základní úkoly jednotek požární ochrany

(1)  Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly

  a)   provádí požární zásah podle příslušné dokumentace 
požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil 
a prostředků, 

  b)   provádí záchranné práce při živelních pohromách 
a jiných mimořádných událostech,

  c)   podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu 
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru 
kraje.

(2)  Výkonem služby příslušníků, zaměstnanců podniků a členů 
zařazených v jednotkách požární ochrany se podle tohoto zákona 
rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich 
zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořád-
ných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární 
ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.

(3)  Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé 
organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků 
požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany. Ope-
račním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnos-
tech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární 
ochrany,provedení požárního zásahu a záchranných prací při 
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návra-
tu sil a prostředků požární ochrany na základnu.

(4)  Při zdolávání požáru spolupracují jednotky požární ochra-
ny s Policií České republiky a dalšími orgány podle zvláštních 
předpisů.5)

(5) Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochra-
ny a ochrany obyvatel.5a)

(6)  Prováděcí právní předpis stanoví

  a)   organizaci řízení v jednotkách požární ochrany,

  b)   podmínky akceschopnosti jednotek požární ochrany,

  c)   zásady velení a činnosti velitelů, příslušníků, zaměst-
nanců podniku a členů dobrovolných jednotek požární 
ochrany při zásahu,

  d)   zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku 
civilní ochrany a ochrany obyvatel.

/5) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně něk-

terých zákonů (krizový zákon)./

§ 71
Řízení činnosti v jednotkách požární ochrany
(1)  Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných 

jednotek požární ochrany jsou při činnosti v jednotce požární 
ochrany podřízeni svým velitelům a při zdolávání požáru veliteli 
zásahu.

(2)  Velitel jednotky požární ochrany odpovídá za připravenost 
a činnost jemu podřízené jednotky zřizovateli této jednotky.
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PARLAMENT SE USNESL NA TOMTO 
ZÁKONĚ ČESKÉ REPUBLIKY:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví 
složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, 
pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravo-
moc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 
práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 
mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při 
ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 
nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále 
jen „krizové stavy“). 

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a)   integrovaným záchranným systémem koordinovaný 
postup jeho složek při přípravě na mimořádné události 
a při provádění záchranných a likvidačních prací,

  b)   mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvo-
laných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,

  c)   záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo ome-
zení bezprostředního působení rizik vzniklých mimo-
řádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, 
zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí 
k přerušení jejich příčin,

  d)   likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků 
způsobených mimořádnou událostí,

  e)   ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany,1) 
zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 
obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany 
jeho života, zdraví a majetku,
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  f)   zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity (dále 
jen „zařízení civilní ochrany“) součásti právnické oso-
by nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; tvoří 
je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody 
a věcné prostředky,

  g)   věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při 
provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení 
na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo staros-
ty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskyt-
nutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo 
s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo sta-
rosty obce,

  h)   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 dobro-
volně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím 
velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.

/1) Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám 

z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfl iktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977 

a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb. /

§ 5
Stálé orgány pro koordinaci složek

integrovaného záchranného systému
(1)  Stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného 

záchranného systému jsou operační a informační střediska inte-
grovaného záchranného systému, kterými jsou operační středis-
ka hasičského záchranného sboru kraje a operační a informační 
středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. 

(2)  Operační a informační střediska integrovaného záchranné-
ho systému jsou povinna

  a)   přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných 
událostech,

  b)   zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných 
velitelem zásahu podle § 19 odst. 3,

  c)   plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat 
záchranné a likvidační práce,

  d)   zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základ-
ních i ostatních složek integrovaného záchranného 

 

VÝŇATEK

ZÁKON

239/2000 Sb.

ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů

Změna: 320/2002 Sb., Změna: 20/2004 Sb., Změna: 186/2006 Sb., Změna: 267/2006 Sb.
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systému a vyrozumění státních orgánů a orgánů územ-
ních samosprávných celků podle dokumentace inte-
grovaného záchranného systému.

(3)  Operační a informační střediska integrovaného záchranné-
ho systému jsou oprávněna

  a)   povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského 
záchranného sboru a jednotek požární ochrany, dal-
ších složek integrovaného záchranného systému pod-
le poplachového plánu integrovaného záchranného 
systému nebo podle požadavků velitele zásahu; při 
tom dbají, aby uvedené požadavky nebyly v rozporu 
s rozhodnutím příslušného funkcionáře hasičského 
záchranného sboru, hejtmana nebo Ministerstva vnitra 
při jejich koordinaci záchranných a likvidačních prací,

  b)   vyžadovat a organizovat pomoc (§ 20), osobní a věc-
nou pomoc podle požadavků velitele zásahu (§ 19), 

  c)    provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva 
na ohroženém území, pokud zvláštní právní předpis 
nestanoví jinak.8)

(4)  Prováděcí právní předpis stanoví

  a)   zásady koordinace složek integrovaného záchranného 
systému při společném zásahu, spolupráce operačních 
středisek základních složek integrovaného záchran-
ného systému a podrobnosti o úkolech operačních 
a informačních středisek integrovaného záchranného 
systému,

  b)   obsah dokumentace integrovaného záchranného sys-
tému, způsob jejího zpracování a podrobnosti o stup-
ních poplachů poplachového plánu integrovaného 
záchranného systému.

/8) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změ-

ně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-

sů, nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, 

zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobe-

ných vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemic-

kými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních 

úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opat-

řeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 

o prevenci závažných havárií)./

HLAVA IV

ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH 
A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ ZÁSAHU

DÍL 1
VELITEL ZÁSAHU

§ 19
(1)  Koordinování záchranných a likvidačních prací v mís-

tě nasazení složek integrovaného záchranného systému 
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a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události 

(dále jen „místo zásahu“) a řízení součinnosti těchto složek 

provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle závažnosti mimo-

řádné události odpovídající stupeň poplachu podle přísluš-

ného poplachového plánu integrovaného záchranného sys-

tému. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,5) je 

velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany3) nebo pří-

slušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem 

přednostního velení.15)

(2)  Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu 

podle odstavce 1, řídí součinnost těchto složek velitel nebo 

vedoucí zasahujících sil a prostředků složky integrovaného 

záchranného systému, která v místě zásahu provádí převažující 

činnost.

(3)  Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních 

prací oprávněn

  a)   zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu 

a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž pří-

tomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popří-

padě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, 

zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, 

která se nepodřídí stanoveným omezením, aby pro-

kázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě 

vyhovět,

  b)   nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování 

staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo 

odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí,

  c)   vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskyt-

nutí osobní nebo věcné pomoci,

  d)   zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán 

a určit náčelníka a členy štábu. Členy štábu jsou 

zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného 

záchranného systému. Členy tohoto štábu mohou být 

dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se 

kterými složky integrovaného záchranného systému 

spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věc-

nou pomoc,

  e)   rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky 

a stanovit jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat 

úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do 

podřízenosti velitelů sektorů a úseků.

/3) Zákon č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění poz-

dějších předpisů.

 5) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.

15) § 13 vyhlášky č. 22/1996 Sb., kterou se upravují 

podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se 

činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení 

při zásahu./
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PARLAMENT SE USNESL NA TOMTO 
ZÁKONĚ ČESKÉ REPUBLIKY:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních 
orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva 
a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na kri-
zové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České 
republiky před vnějším napadením,1) a při jejich řešení.

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

republiky./

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a)   krizovým řízením souhrn řídících činností věcně pří-
slušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhod-
nocení bezpečnostních rizik, plánování, organi-
zování, realizaci a kontrolu činností prováděných 
v souvislosti s řešením krizové situace,

  b)   krizovou situací mimořádná událost,2) při níž je 
vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo 
stav ohrožení státu (dále jen „krizové stavy“),

  c)   pracovní povinností povinnost fyzických osob 
vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, 
které jsou nutné pro řešení krizové situace a kte-
ré jsou tyto osoby povinny konat v místě určeném 
orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení 
krizové situace i nad rámec pracovní doby stanove-
né v pracovněprávních předpisech,

  d)   pracovní výpomocí povinnost fyzických osob vykoná-
vat 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 pra-
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covní doby stanovené v pracovněprávních předpi-
sech,

  e)   věcnými prostředky movité a nemovité věci ve 
vlastnictví státu, územních samosprávných celků 
a právnických a fyzických osob nebo jimi posky-
tované služby, které lze využít při řešení krizových 
situací.

/2) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů.

3) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších před-

pisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. /

§ 3
Stav nebezpečí

(1)  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,4) a není možné odvrátit 
ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integro-
vaného záchranného systému.

(2)  Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na 
nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo pro jeho 
část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsaho-
vat krizová opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření 
musí být rovněžvyhlášena.

(3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhla-
šuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy 
(dále jen „hejtman“). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, 
o tom neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sou-
sední kraje, pokud mohou být krizovou situací dotčeny.

(4)  Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. 
Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.

(5)  Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci 
stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlá-
šení nouzového stavu.

(6)  Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje stejně jako 
nařízení kraje.5) Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem, 
který se v něm stanoví. Rozhodnutí se vyvěšuje na úřední 

 

VÝŇATEK

ZÁKON

240/2000 Sb.

ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Změna: 320/2002 Sb.
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desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřa-
dů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad 
zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby v místě obvyklými, 
zejména prostřednictvím hromadných informačních pro-
středků a místního rozhlasu.

(7)  Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené 
na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních 
zájmů.

(8) Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl 
vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda nerozhodnou o jeho 
zrušení před uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší 
též, pokud nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení.

(9)  Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se vyvěsí na 
úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních 
úřadů na území, kde byl stav nebezpečí vyhlášen, zveřejní se 
v hromadných informačních prostředcích a vyhlásí se ve 
Sbírce zákonů. Účinnosti nabývá okamžikem, který se v roz-
hodnutí stanoví.

/4) Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpeč-

nosti České republiky.

5) § 8 a 9 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zříze-

ní)./

Vláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen „zákon“):

 

VÝŇATEK

NAŘÍZENÍ VLÁDY

172/2001 Sb.

ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

Změna: 498/2002 Sb.

§ 4
Obsah požárního poplachového plánu kraje

 (1)  Požární poplachový plán kraje obsahuje

  a)   výčet jednotek požární ochrany v kraji,

  b)   zásady součinnosti jednotek požární ochrany při 
zdolávání požárů, při provádění záchranných prací 
na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji 
a pomoci do sousedního státu,

  c)   úpravu povolávání jednotek požární ochrany 
v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů 
a k záchranným pracím,

  d)   způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního 
poplachu,

  e)  úpravu činnosti ohlašoven požárů,

  f)   poplachový plán integrovaného záchranného sys-
tému kraje4) a

  g)   úpravu činností operačních a informačních středi-
sek hasičského záchranného sboru kraje5) (dále 
jen „operační a informační středisko“).

(2)  V příloze požárního poplachového plánu kraje se 
stanoví rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých 
stupňů požárního poplachu a jejich předurčenost pro obce 
a objekty.

/4) § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., ve 

znění zákona/

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) podle § 101 
písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 
2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 5 a § 31a zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., 
zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 
163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 
Sb. (dále jen „zákon“):
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ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

  a)   požární bezpečností - souhrn organizačních, územ-
ně technických, stavebních a technických opatření 
k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným 
požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě 
vzniku požáru a k zamezení jeho šíření,

  b)   požární technikou - zásahové požární automobily, požární 
přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla, 

  c)   věcnými prostředky požární ochrany - prostřed-
ky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, 
k hašení požáru a prostředky používané při činnosti 
jednotky požární ochrany při záchranných a likvidač-
ních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů 
civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky,

  d)   požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technic-
ká zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární 
bezpečnost stavby nebo jiného zařízení,

  e)   vyhrazenými druhy požární techniky, věcných prostřed-
ků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 
- požární technika, pro kterou jsou stanoveny technic-
ké podmínky zvláštním právním předpisem,1) věcné 
prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní 
zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kont-
rolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky,

  f)   normativním požadavkem - konkrétní technický 
požadavek obsažený v české technické normě, jehož 
dodržením se považuje požadavek příslušného usta-
novení vyhlášky za splněný; neexistuje-li pro příslušnou 
oblast platná česká technická norma, považuje se za 
normativní požadavek konkrétní technická specifikace 
obsažená ve veřejně dostupném uznávaném normativ-
ním dokumentu,2)

  g)   hořlavou látkou - látka v tuhém, kapalném nebo plyn-
ném stavu, která je za předvídatelných podmínek 
schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně 
vytvářet produkty schopné hořet, 

  h)   požárním nebezpečím - pravděpodobnost vzniku 
požáru nebo výbuchu s následným požárem,

  i)   požárně technickou charakteristikou - vlastnost látky 
vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená na 
základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností ane-
bo jev vystihující chování látky při procesu hoření nebo 
s ním související,

  j)   technicko bezpečnostním parametrem - požárně tech-
nická charakteristika, která kvalitativně nebo kvantitativ-
ně vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, při jejímž dodržení 
za předvídatelných podmínek se činnost považuje 
z hlediska nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu 
s následným požárem za bezpečnou,

  k)   průvodní dokumentací - montážní návod, technic-
ké podmínky pro projektování nebo provoz, návod 
k obsluze, požadavky na kontroly, údržbu nebo 
opravy, podmínky požární bezpečnosti pro použí-
vání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy 
apod.,

  l)   veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vysky-
tovat při provozovaných činnostech a nejsou v pra-
covním poměru nebo obdobném pracovním vztahu3) 
k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, 
v nichž jsou činnosti provozovány ani provozovateli 
těchto činností,

  m)  požárem - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo 
k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám 
na materiálních hodnotách nebo životním prostředí 
a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, 
materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostřed-
ně ohroženy,

  n)   ohlašovnou požárů - místo s trvalou obsluhou vyba-
vené potřebnými komunikačními prostředky, které je 
určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné 
mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, 
jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumen-
tace požární ochrany.

/1) Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

2) ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeo-

becný slovník./

 

VÝŇATEK

VYHLÁŠKA

246/2001 Sb.

Ministerstva vnitraze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru(vyhláška o požární prevenci)
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3) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů./

ODDÍL SEDMÝ
DRUHY, OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE 

POŽÁRNÍ OCHRANY
[K § 15 odst. 2 zákona]

§ 27
Druhy dokumentace požární ochrany

(1)  Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky 
požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plně-
ní některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 
Dokumentaci požární ochrany tvoří

  a)   dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvý-
šeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požár-
ním nebezpečím,

  b)  posouzení požárního nebezpečí,

  c)   stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

  d)  požární řád,

  e)  požární poplachové směrnice,

  f)  požární evakuační plán,

  g)  dokumentace zdolávání požárů,

  h)  řád ohlašovny požárů,

  i)   tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců 
a odborné přípravy preventivních požárních hlídek 
a preventistů požární ochrany,

  j)   dokumentace o provedeném školení zaměstnanců 
a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a 
preventistů požární ochrany,

  k)  požární kniha,

  l)   dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky 
požární ochrany, popřípadě požární hlídky.29)

(2)  Součástí dokumentace požární ochrany je také další doku-
mentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracováva-
ná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, 
například požárně bezpečnostní řešení,4) bezpečnostní doku-
mentace,24) bezpečnostní listy,30) jakož i doklady prokazují-
cí dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se 
k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a sta-
noviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při pro-
vozovaných činnostech.

/ 4) § 18 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se prová-

dějí některá ustanovení stavebního zákona.

24) Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., 

o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých 

dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 

předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií).

29) § 69 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

30) § 14 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách 

a o chemických přípravcích a o změně některých dalších záko-

nů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 

Sb./

§ 29
Posouzení požárního nebezpečí

(1)  Součástí posouzení požárního nebezpečí z hlediska 
ohrožení osob, zvířat a majetku je

  a)   údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu 
podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním 
nebezpečím a identifikačním čísle; u osoby zapsané 
v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj 
o tomto zápisu; u právnické osoby její statutární orgán 
(jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlen-
ného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby 
tato osoba nebo její odpovědný zástupce,

  b)   určení provozovaných činností s přiřazením charak-
teristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým 
požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 zákona), identifika-
ce místa, kde právnické osoby nebo podnikající fyzic-
ké osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu 
a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení čin-
nosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla 
tato činnost zahájena v případě, že se tak stalo před 
nabytím účinnosti této právní úpravy,

  c)   jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního 
nebezpečí, je-li zpracovatelem podnikatel, pak též údaj 
o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání 
a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; 
prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti 
s uvedením čísla, popřípadě jiné identifikace dokladu, 
kterým se tato způsobilost prokazuje; v případě, že se 
na zpracování posouzení požárního nebezpečí podí-
lí 2 a více zpracovatelů, pak se uvedou stejné údaje 
o zpracovatelích jeho jednotlivých částí a osoba, kte-
rá odpovídá za věcné a funkční sestavení dokumentu 
jako celku,

  d)   rozpracování požadavků stanovených v § 6a 
odst. 2 zákona podle postupu uvedeného v § 16 
této vyhlášky,

  e)   přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány 
použité údaje a obsah dokumentu.

(2)  V případech, kdy je právnické osobě nebo podnikající 
fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpe-
čím současně jiným právním předpisem24) předepsáno zpraco-
vání zvláštních dokumentů a tyto obsahují i hodnocení požárního 
nebezpečí včetně stanovení příslušných opatření odpovídající 
způsobem zpracování požadavkům § 6a zákona a rozsahem této 
vyhlášce, považuje se toto hodnocení včetně navržených opatře-
ní za posouzení požárního nebezpečí podle zákona.

/24) Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
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a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., 

o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých 

dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 

předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií). /

§ 31
Požární řád

(1) Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování 
požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýše-
ným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

(2)  Požární řád obsahuje

  a)   stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky 
požárního nebezpečí provozované činnosti,

  b)   požárně technické charakteristiky, popřípadě technic-
ko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanove-
ní preventivních opatření,

  c)   nejvýše přípustné množství látek uvedených v písme-
nu b), které se mohou vyskytovat v místě provozované 
činnosti,

  d)   stanovení podmínek požární bezpečnosti k zameze-
ní vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným 
požárem,

  e)   vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování 
stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro 
zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti,

  f)   stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob 
a způsob zabezpečení volných únikových cest,

  g)   jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

(3) Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preven-
tivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpeč-
nostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně 
bezpečnostních zařízení.

(4) Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsa-
hují určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požár-
ní hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých 
zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřeb-
ného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě další 
skutečnosti podle zvláštního právního předpisu.31)

(5)  Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trva-
le přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozova-
né činnosti.

(6)  V odůvodněných případech (např. pro značný rozsah) 
nemusí být některé údaje podle odstavce 1 v požárním řádu 
uvedeny. V takovém případě se do požárního řádu uvede odkaz 
na druh dokumentace požární ochrany, do které jsou tyto údaje 
zapracovány.

/31) Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 

podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic./

§ 32
Požární poplachové směrnice

(1) Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměst-
nanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

(2)  Požární poplachové směrnice obsahují

  a)   postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo 
ohlášení požáru,

  b)   způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnan-
ce, popřípadě jednotku hasičského záchranného sbo-
ru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů 
podniku,

  c)   postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evaku-
ace, pomoc při zdolávání požáru),

  d)  telefonní číslo ohlašovny požárů,

  e)  telefonní čísla tísňového volání,

  f)   telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb 
dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

(3)  Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly 
dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující 
se v místě provozované činnosti.

(4) Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí 
nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě sta-
novení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30), prověřuje se 
účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrni-
cích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního popla-
chu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí 
příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sbo-
ru kraje.

(5) Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou 
v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provo-
zovateli činnosti. 

§ 33
Požární evakuační plán

(1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci 
osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených 
požárem.

(2) Požární evakuační plán obsahuje

  a)   určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a mís-
to, ze kterého bude evakuace řízena,

  b)   určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude eva-
kuace prováděna,

  c)   určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evaku-
ované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, 
a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu 
evakuovaných osob,

  d)   způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,

  e)   určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuo-
vaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,

  f)   grafické znázornění směru únikových cest v jednotli-
vých podlažích.

(3)  Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a pro-
story, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18) nebo kde 
se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v pří-
padě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná 
na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30),
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 i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebez-
pečím.

(4)  Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ově-
řuje formou cvičného požárního poplachu za podmínek uvede-
ných v § 32 odst. 4 a 5.

(5)  Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského 
záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je 
požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě. Gra-
fické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře vidi-
telném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů 
a zařízení podle odstavce 3. Ve stavbách ubytovacích zařízení26) 
se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř 
ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest.

/26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb. /

§ 40
Způsob vedení dokumentace požární ochrany

(1) Není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak, 
zpracovává, popřípadě vede dokumentaci požární ochrany pod-
le § 27 odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární 
ochrany.

(2) Součástí dokumentace požární ochrany podle § 27 odst. 
1 je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování 
nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpraco-
vatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede.

(3) Dokumentaci požární ochrany uvedenou v § 27 odst. 1 
písm. a) až i) schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím 
pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo 
její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se doku-
mentace vztahuje.

(4) Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v § 27 
odst. 1 písm. a) až i), včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí 
v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou 
za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změ-
ně, která měla vliv na její obsah.

(5) Požadavky stanovené na obsah některých druhů doku-
mentace požární ochrany podle § 27 odst. 1 mohou být zapra-

covány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vede-
né právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. 
organizační řád, provozní řád, technologické postupy). Jsou-li 
v takovém případě splněny podmínky uvedené v odstavcích 
1 až 3, považují se tyto části jiné organizační nebo provoz-
ní dokumentace za příslušné druhy dokumentace požární 
ochrany.

(6) Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, kte-
ré právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby vykonáva-
jí mimořádně a jednorázově a podmínky požární bezpečnosti 
nejsou stanoveny jiným právním předpisem,31) určí se druhy 
a způsob zpracování a vedení nezbytné dokumentace požární 
ochrany nebo některých jejích částí na základě stanovení pod-
mínek požární bezpečnosti podle § 15 (např. pokyny pro činnost 
preventivní požární hlídky).

(7) Průvodní dokumentace a dokumentace požární ochra-
ny se zpracovává, vede, popřípadě předkládá orgánu státního 
požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazy-
ce českém. 

(8) Dokumentace požární ochrany, kterou orgán státního 
požárního dozoru schvaluje, a požárně bezpečnostní řešení, kte-
ré je součástí posuzované dokumentace (§ 31 odst. 1 zákona), se 
předkládají ve 2 vyhotoveních.

(9) Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způ-
sobem, aby byla dostupná osobám zaměstnancům, jichž se 
týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Dokumenta-
ce požární ochrany musí být vedena, popřípadě její stejnopisy 
nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v přípa-
dě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených 
zákonem. 

(10) Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsa-
hu má být zpracována nebo vedena dokumentace požární 
ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a 
po posouzení potřebných podkladů orgán státního požární-
ho dozoru.

/31) Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 

podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic./
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Ministerstvo vnitra podle § 101 písm. a) zákona č.133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., stanoví 
k provedení § 65 odst. 8 písm. a), c) a d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 
7, § 88 odst. 2, § 91 odst. 1 a § 93 odst. 3 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona 
č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 
Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen „zákon“) a podle § 25 
odst. 2 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchran-
ném sboru České republiky a o změně některých zákonů, po pro-
jednání s odborovým svazem hasičů:

§ 11
Výjezd jednotky

(1)  Jednotky k výjezdu vysílá operační středisko, zřízené pro 
území, kde má být zásah uskutečněn, nebo operační středisko, 
které převezme zásah do působnosti (dále jen „příslušné operační 
středisko“).

(2)  Při vyhlášení poplachu vyjíždějí z místa své dislokace nej-
později do

  a)   2 minut jednotky složené výlučně z hasičů z povolání,

  b)   10 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevy-
konávají službu v jednotce jako své zaměstnání,

  c)   5 minut jednotky složené z hasičů uvedených v písme-
nech a) a b) nebo z členů, kterým byla určena pracovní 
pohotovost mimo pracoviště nebo

 d)  5 minut jednotky hasičského záchranného sboru kraje 
zřízené na stanici typu PO podle přílohy č. 3

(3) Pro výjezd jednotek dislokovaných v prostoru letiště platí 
časové limity podle odstavce 2, pokud mezinárodní smlouvy, kte-
rými je Česká republika vázána, nestanoví jinak.3)

/3) Úmluva o mezinárodním civilním letectví vyhlášená pod 

č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb./

§ 14
Záchrana osob, zvířat a majetku

(1)  Při zásahu má záchrana osob přednost před záchranou 
zvířat a majetku. Cílem činnosti jednotky při záchraně osob a zví-
řat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich života.

(2)  Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu 
osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani 

přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata 
nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezpro-
středně ohrožovalo život zasahujících hasičů. 

§ 15
Zdolávání požárů

(1)  Cílem činnosti jednotek při zdolávání požáru je

  a)   lokalizace požáru v případech, kdy bylo zásahem 
zamezeno dalšímu šíření požáru a síly a prostředky 
zasahujících jednotek jsou pro likvidaci požáru dosta-
tečné, a poté

  b)   likvidace požáru až do ukončení nežádoucího hoření.

(2) Jednotky při zásahu používají dokumentaci zdolávání 
požárů nebo havarijní plány zpracovávané na základě zvláštních 
právních předpisů11) a dále využívají podmínky vytvořené podni-
ky podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona.

(3) V případě, že by náklady na zdolání požáru osamoceně 
stojícího objektu, jako je například stoh nebo sklad píce, moh-
ly být s ohledem na hodnotu takového objektu považovány za 
náklady vynaložené nehospodárně a průzkumem bylo potvrzeno, 
že nejsou ohroženy životy osob nebo zvířat anebo životní prostře-
dí, je velitel zásahu povinen zvážit účelnost zásahu a případně jej 
ukončit, aniž by bylo dosaženo cíle činnosti jednotek při zdolávání 
požáru podle odstavce 1 písm. b).

/11) Například § 12 zákona č. 239/2000 Sb./

 § 17
Předání místa zásahu

(1)  Pokud je nutné zabezpečit dohled nad místem, kde jed-
notky zasahovaly, provede velitel zásahu předání místa zásahu 
vlastníku nebo jiné oprávněné osobě. Pokud tak nelze ihned uči-
nit, velitel zásahu zabezpečí po dobu hrozícího nebezpečí dohled 
nad místem zásahu.

(2) Předání místa zásahu se provádí písemně, pokud se určují 
opatření nutná k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru 
podle § 88 odst. 1 zákona. 

§ 19
O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace, která může 

být vedena i v elektronické podobě. Dokumentací o akceschop-
nosti jednotky se rozumí

 

VÝŇATEK

VYHLÁŠKA

247/2001 Sb.

Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
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  a)   strážní kniha, pokud jde o jednotku, ve které vykonávají 
službu hasiči z povolání,

  b)   dokumentace o pravidelné odborné přípravě podle 
§ 36 až 39,

  c)  dílčí zpráva o zásahu nebo zpráva podle § 26 odst. 2,

  d)   taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotky při 
zásahu a dokumenty pro orientaci v územním obvodu 
jednotky,

  e)   staniční protokol rádiových služeb a záznamy o zkouš-
kách spojovacích prostředků pro operační řízení,

  f)   záznamy podle § 8 odst. 5. 

§ 20
(1)  Strážní kniha obsahuje záznamy o výkonu služby. Za správ-

nost těchto záznamů odpovídá velitel jednotky. Strážní knihu jed-
notky uchovávají po dobu 10 let od data posledního zápisu.

(2)  Dokumentace o pravidelné odborné přípravě podle § 36 
až 39 obsahuje

  a)   roční plány pravidelné odborné přípravy, které mohou 
být rozpracovány do měsíčních plánů,

  b)   protokol o pravidelné odborné přípravě obsahující úda-
je podle § 36 odst. 4 a záznamy o odborné přípravě 
obsahující téma odborné přípravy, datum odborné pří-
pravy a seznam na školení přítomných hasičů, a je-li 
tématem ochrana zdraví a života hasičů při zásahu, 
i jejich podpisy a podpisy školitelů.

(3) Staniční protokol rádiových služeb obsahuje stvrzení pře-
dání a převzetí radiostanice při předání a převzetí služby.

(4) Dílčí zpráva o zásahu obsahuje časové údaje o činnosti 
jednotky při zásahu, jmenovitý seznam hasičů jednotky, kteří se 
zásahu zúčastnili, údaje o technickém vybavení a o postupu na 
místě zásahu, zvláštnosti o zásahu a záznam o využití osobní 
a věcné pomoci. Dílčí zprávu o zásahu zpracovává velitel jednot-
ky a odevzdává ji veliteli zásahu nejpozději 3 dny po skončení 
zásahu. 

HLAVA V
ZÁSADY VELENÍ A ČINNOSTI HASIČŮ PŘI 

ZÁSAHU
[K § 70 odst. 6 písm. c) zákona]

§ 21
Převzetí velení společně zasahujících jednotek
a složek integrovaného záchranného systému

(1)  Při zásahu 2 nebo více jednotek řízení zásahu převez-
me velitel jednotky, která zahájila činnost na místě zásahu 
jako první. To neplatí, jestliže některý z velitelů zasahujících 
jednotek využije právo přednostního velení podle § 22. Pokud 
to technické prostředky umožní oznámí velitel jednotky, která 
přijela na místo zásahu jako první, příslušnému operačnímu 
středisku převzetí velení zásahu a upřesní místo zásahu a 
charakter zásahu.

(2)  Jestliže jedna nebo více jednotek zasahuje u mimořád-

né události s ostatními složkami integrovaného záchranného 
systému12) a některé ze zasahujících složek integrovaného 
záchranného systému, s ohledem na charakter záchranných 
a likvidačních prací, přísluší podle zvláštních předpisů13) 
řízení těchto prací, velitel zásahu s takovou složkou integro-
vaného záchranného systému spolupracuje. Nejsou-li pří-
slušné složky integrovaného záchranného systému na místě 
zásahu, velitel zásahu zajistí jejich vyrozumění. Do doby jejich 
příjezdu, nebo je-li spor o tom, která složka má záchranné a 
likvidační práce řídit, řízení záchranných a likvidačních prací 
převezme velitel zásahu.

(3)  Při soustředění většího množství sil a prostředků a při 
organizačně složitém nebo rozsáhlém zásahu anebo při zásahu 
v rámci integrovaného záchranného systému může velitel zásahu 
zřídit štáb velitele zásahu (dále jen „štáb“), jednotlivé úseky a určit 
velitele úseků. Zřídí-li velitel zásahu úseky, stanoví úkoly, které 
budou úseky plnit a vyčlení pro plnění těchto úkolů potřebné síly 
a prostředky. Pro několik úseků může velitel zásahu zřídit spo-
lečný sektor a určit jeho velitele. Pokud nestanoví velitel zásahu 
jinak, jsou hasiči přímo podřízeni svým velitelům jednotek. Velite-
lé jednotek jsou podřízeni veliteli úseku, veliteli sektoru a veliteli 
zásahu. Při nebezpečí z prodlení může velitel úseku, velitel sekto-
ru nebo velitel zásahu vydat hasičům rozkaz nebo pokyn přímo.

/12) § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb.

13) Například zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vod-

ním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona 

č. 23/1992 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. /

§ 22
Právo přednostního velení

(1)  V případě, kdy jsou na místě zásahu 2 nebo více jednotek, 
může být řízení zásahu převzato podle práva přednostního velení. 
Právem přednostního velení se rozumí, že

  a)   velitel jednotky hasičského záchranného sboru kraje 
má přednost před všemi veliteli jednotek s výjimkou 
velitele jednotky hasičského záchranného sboru pod-
niku v případě uvedeném v písmenu b),

  b)   velitel jednotky hasičského záchranného sboru podni-
ku má přednost před všemi veliteli jednotek v případě, 
že místem zásahu je podnik, pro který byla tato jednot-
ka zřízena,

  c)   velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce má před-
nost před velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů 
podniku s výjimkou případu uvedeného v písmenu d),

  d)   velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku má 
přednost před velitelem jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce v případě, je-li místem zásahu podnik, pro 
který byla tato jednotka zřízena,

  e)   velitel jednotky, v jejíž územní působnosti se místo 
zásahu nachází, má přednost před ostatními veliteli 
jednotek stejného druhu; to neplatí, jestliže jednotka, 
v jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, se 
do činností na místě zásahu nezapojí nebo pokud se 
velitelé jednotek dohodnou jinak.
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(2)  Řízení zásahu podle odstavce 1 převzít nelze, jestliže gene-
rální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky (dále 
jen „generální ředitel“) nebo jím pověřený zástupce, ředitel hasič-
ského záchranného sboru kraje nebo ředitel územního odboru 
hasičského záchranného sboru kraje anebo jimi pověření funk-
cionáři hasičského záchranného sboru kraje určí velitele zásahu 
nebo velení sami převezmou.

(3)  Při předávání a přebírání velení odstupující velitel zásahu 
nového velitele zásahu informuje o postupu jednotek při zásahu 
a jednotkám své odstoupení oznámí. Nový velitel se ujme řízení 
zásahu prohlášením, že velení přebírá. Není-li účast odstupujícího 
velitele možná, nový velitel převzetí velení jednotkám oznámí sám 
a tuto okolnost poznamená ve zprávě o zásahu podle § 26 odst. 
2. 

 § 25
Činnost hasičů na místě zásahu

Hasiči na místě zásahu

  a)   plní rozkazy a pokyny svých velitelů jednotek,

  b)  dodržují pravidla spojení,

  c)   provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné 
poznatky hlásí veliteli jednotky nebo veliteli úseku či 
sektoru anebo veliteli zásahu,

  d)   používají osobní ochranné pracovní prostředky,

  e)   nepoužívají oděvní doplňky a předměty nošené na těle 
nebo při sobě, kterých není pro činnost na místě zása-
hu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo 
které mohou ohrozit jejich zdraví. 

HLAVA VI
ZÁSADY ČINNOSTI JEDNOTEK NA ÚSEKU
CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATEL

[K § 70 odst. 6 písm. d) zákona]

§ 30
Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel15) jednotky pro-

vádí zásah podle zásad uvedených v § 21 až 28. Při zásahu 

  a)  zdolávají požáry,

  b)   provádí záchranné a likvidační práce,

  c)  podílí se na evakuaci obyvatel,

  d)   podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpeč-
ných látek,

  e) podílí se na varování obyvatel,

  f)   podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo 
majetku,

  g)   podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajiště-

ní podmínek pro jeho nouzové přežití.

/15) § 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb. /

§ 31
Jednotka vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyva-

tel jen takovou činnost uvedenou v § 30, která odpovídá jejímu 
zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně 
havarijního plánování16) a k havarijnímu plánu kraje17)

/16) § 10 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb.

17) § 12 odst. 2 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb./

HLAVA III
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ, OVĚŘOVÁNÍ 

A OSVĚDČOVÁNÍ PRAVIDELNÉ
ODBORNÉ PŘÍPRAVY A ZÁKLADNÍ ODBOR-

NÉ PŘÍPRAVY

§ 36
(1)  Pravidelné odborné přípravy (dále jen „odborná příprava“) 

se zúčastňují všichni hasiči a ostatní příslušníci. Odborná příprava 
zahrnuje

  a)  prohlubování odborných znalostí,

  b)  tělesnou přípravu,

  c)  prověřovací a taktické cvičení.

(2)  Základní zaměření odborné přípravy stanoví ministerstvo. 
Podle tohoto zaměření se v jednotce zpracuje plán odborné pří-
pravy, v němž se zohlední předurčenost jednotky k záchranným 
pracím. Součástí odborné přípravy mohou být i instrukčně meto-
dická zaměstnání nebo specializační kurzy ve vzdělávacích zaří-
zeních ministerstva nebo hasičského záchranného sboru kraje.

(3)  Odbornou přípravu zaměstnanců podniků a členů řídí, 
organizují a ověřují velitelé jednotek; u příslušníků zařazených 
v jednotce hasičského záchranného sboru kraje a u ostatních pří-
slušníků, kteří zastávají funkce u hasičského záchranného sboru 
kraje, ředitel hasičského záchranného sboru kraje a u ostatních 
příslušníků, kteří zastávají funkce u generálního ředitelství, gene-
rální ředitel.

(4)  Odborná příprava se ověřuje jedenkrát v každém kalendář-
ním roce. Ověřením odborné přípravy se rozumí přezkoušení zna-
lostí a praktických dovedností (§ 32) u každého hasiče jednotky. 
O výsledku ověření odborné přípravy se vyhotoví protokol, který 
je součástí dokumentace o odborné přípravě. 

(5) Hasiči, který neuspěje při ověření odborné přípravy, se 
umožní nejpozději do 3 měsíců toto ověření opakovat.
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Ministerstvo vnitra stanoví podle § 35 odst. 2 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změ-
ně některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 4, 
§ 12 odst. 3 a § 18 odst. 4 písm. a) zákona:

Podrobnosti o stupních poplachů

§ 20
(1) Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro 

záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu 
mimořádné události a také na úrovni koordinace složek při spo-
lečném zásahu uvedené v § 2.

(2)  V rámci integrovaného záchranného systému se vyhla-
šují čtyři stupně poplachu. Čtvrtý stupeň, který je označen jako 
zvláštní, je stupněm nejvyšším.

(3) Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zása-
hu velitel zásahu nebo operační a informační středisko36) při 
prvotním povolávání složek na místo zásahu. Operační a infor-
mační středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území 
postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno 
místo zásahu.

/36) § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb./ 

§ 21
První stupeň poplachu

První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že

  a)   mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotli-
vý objekt nebo jeho část, s výjimkou objektu, kde jsou 
složité podmínky pro zásah,37) jednotlivé dopravní 
prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo plochy 
území do 500 m2, nebo

  b)   záchranné a likvidační práce provádí základní složky, 
které není nutno při společném zásahu nepřetržitě 
koordinovat.

/37) § 18 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci). /

§ 22
Druhý stupeň poplachu

Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že

  a)   mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více 
jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, 
jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný 
chov zvířat nebo plochy území do 10 000 m2,

  b)   záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní 
složky z kraje, kde mimořádná událost probíhá, nebo

  c)   je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zása-
hu při společném zásahu. 

§ 23
Třetí stupeň poplachu

(1) Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že

  a)   mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 
1000 osob, část obce nebo areálu podniku, soupra-
vy železniční přepravy, několik chovů hospodářských 
zvířat, plochy území do 1 km2, povodí řek, produkto-
vody, jde o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo 
o havárii v letecké dopravě, nebo

  b)   záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní 
složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů, 
nebo

  c)   je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu 
koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele 
zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky.

(2)  Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka hasičského 
záchranného sboru kraje oznamuje operační a informační stře-
disko kraje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plá-
nu kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě žádosti 
velitele zásahu se oznamuje vyhlášení třetího stupně poplachu 
poplachového plánu kraje starostovi obce s rozšířenou působ-
ností.

§ 24
Zvláštní stupeň poplachu

(1)  Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že

  a)   mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, celé 
obce nebo plochy území nad 1 km2,

  b)   záchranné a likvidační práce provádí základní a ostat-
ní složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů, 
popřípadě je nutno použít pomoc podle § 22 zákona 
nebo zahraniční pomoci,
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  c)   je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu 

koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velite-

le zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, 

nebo

  d)   společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strate-

gické úrovni podle § 2 písm. c).

(2)  Vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu 

kraje oznamuje operační a informační středisko kraje hejtmanovi. 

Stejným způsobem nebo na základě rozhodnutí velitele zásahu se 

vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje 

oznamuje starostovi dotčené obce s rozšířenou působností.

(3)  Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachové-

ho plánu kraje operační a informační středisko kraje povolává 

a nasazuje síly a prostředky z kraje, koordinuje pomoc se sou-

sedními kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu 

poplachového plánu kraje generální ředitelství. Obdobným způ-

sobem koordinuje pomoc operační a informační středisko gene-

rálního ředitelství.





 

OSTATNÍ





SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR  STUDIJNÍ TEXTY - OSTATNÍ

245

MANAGEMENT, JEHO FUNKCE 
A ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

Management lze definovat jako určitý proces, ve kterém pro-
vádíme koordinaci činnosti skupiny pracovníků nebo jednotlivců 
s využitím souboru činností a metod k dosahování cílů a zvládání 
různých specifických činností a funkcí managementu.

Tento proces může být realizovaný jednotlivcem (vedoucí 
pracoviště, velitel zásahu, apod.) nebo skupinou (představen-
stvo společnosti, management určitého stupně řízení). Smyslem 
manažerské práce je dosáhnout efektivní činnosti lidí, naplnění 
plánovaných cílů nebo dosažení požadovaného stupně úspěš-
nosti při plnění stanovených úkolů. Z této definice vyplývá, že 
nedílnou součástí managementu jsou „manažeři“, které lze defi-
novat jako řídící pracovníky odpovědné za dosažení cílů svěře-
ných jim organizačních jednotek, včetně osobního podílu na 
tvorbě podkladů, implementaci rozhodnutí a kontrolní činnosti. 
Ke své činnosti využívají další spolupracovníky, kteří jsou dočasně 
nebo trvale pověřeni řídícími pravomocemi a výkonnými funkcemi 
v rámci příslušné organizační jednotky.

Řízení je uplatňováno v jednotlivých organizačních strukturách 
zpravidla jako proces koordinování činností jednotlivých složek 
(jednotek), realizovaný řídícími pracovníky (veliteli) za účelem 
dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální 
činností. 

Řízení (management) má pět základních funkcí, a to: 

• plánování • vedení

• organizování •  kontrolu

•  lidské zdroje

Plánování - zahrnuje výběr úkolů, k nimž manažer (velitel) sta-
novuje cíle a určuje jakou činností jich dosáhnout. Je předpoklad, 
že se bude rozhodovat na základě připravených alternativních 
řešení.

Organizování - je ta část řízení, která zahrnuje zřízení účel-
né struktury rolí pro příslušníky organizační složky (jednotky). 
Účelnost je potřebné chápat tak, že všechny úkoly potřebné pro 
dosažení cílů jsou přiděleny. Smyslem organizační struktury je 
pomáhat při vytváření prostředí pro kvalitní splnění úkolů. Tehdy 
se stává nástrojem managementu a neexistuje samoúčelně. Tako-
vá struktura musí nejen určit, které úkoly mají být vykonány, ale 
také, aby odpovídaly schopnostem příslušníků organizační složky 
(jednotky). Při realizaci aspektů procesního řízení se předpokládá 
vložit do organizační struktury organizační složky (jednotky) dal-
ší prvek (procesní tým) po dobu řešení určitého úkolu. Vložený 
prvek zpravidla bývá vytvořen z odborníků, kteří jsou potřební při 
řešení daného problému.

Cíl lidských zdrojů - cílem lidských zdrojů je doplňování 
a udržování zaplněných tabulkových míst organizační složky (jed-

notky). To je prováděno identifikováním požadavků na obsazování 
systemizovaných míst, náborem, výběrem, umisťováním, oceňo-
váním, plánováním míst, kompenzací, vzděláváním příslušníků 
jednotek, stabilizováním a optimálním využíváním lidských zdrojů 
v organizaci.

Vedení - při vedení lidí je vyvinuto úsilí k jejich ovlivnění tak, aby 
byli prospěšní organizační složce (jednotce), v níž jsou zařazeni 
a v níž se zapojili do procesu plnění cílů. Ve vedení převládá inter-
personální hledisko. Vedení vyžaduje následování. Lidé mají ten-
denci následovat toho, kdo s nimi komunikuje, kdo je motivuje, 
uplatňuje styl řízení, jenž u podřízených vzbuzuje osobní důvěru.

Nejméně populární část funkcí managementu je kontrolování. 
Ta zahrnuje nejen měření a korekci činností organizačních složek 
(jednotek), ale i odstranění odchylek od plánovaných cílů, případ-
ně úpravu rozhodnutí. Z obecného pohledu se kontrolní činnosti 
vztahují k měření úspěšnosti. Nic nebude kontrolní činnost platná, 
když nebude vyspecifikováno, kdo je odpovědný za odchylku od 
rozhodnutí nebo neplnění cíle. Kontrolní činnost má také napo-
máhat koordinovat jednotlivé pracovní činnosti. Smyslem koordi-
nace je odstranění rozporů mezi jednotlivými přístupy, odstranění 
rozporů v různém načasování, také rozporů mezi různými úsilími 
a zájmy.

Všechny uvedené funkce musí manažer (velitel zásahu) 
uplatňovat při naplňování tří základních úkolů, kterými jsou:

•  řízení organizační složky (jednotky)

•  řízení příslušníků organizační složky (jednotky)

•  řízení činností (procesů) organizační složky (jednotky)

Manažerská práce zahrnuje mnoho řídících činností. Stát se 
manažerem vyžaduje množství dovedností, potřebných pro zvlá-
dání uvedených úkolů. Při plnění úkolů musí manažer (velitel) 
v první řadě využívat znalosti z klasického řízení organizační složky 
(jednotky), tj. využívání znalostí získaných vzděláním a praxí. Při 
řízení lidí uplatňuje v řízení behavioristické znalosti, tj. schop-
nost dobře komunikovat s lidmi, činit správná rozhodnutí, vést 
podřízené, vytvářet motivační prostředí a řešit konfliktní situace. 
Pro řízení procesů (činností) jsou užitečné znalosti z manažerské 
vědy, tj. pomocí analýzy informací s využitím vhodných metod 
a za podpory PC, získávat hodnověrné podklady pro přijetí opti-
málního rozhodnutí. Správně uplatňovaný management přinese 
zjednodušování postupů, úsporu času, zkvalitnění a efektivnost 
činností.

Neexistuje žádný nový záměr, výstup z výzkumu nebo techni-
ka, které by nebylo možné zorganizovat pomocí funkcí řízení, tj. 
pomocí plánování, organizování, vedení, kontrolování a lidskými 
zdroji.

Manažeři zastávají v organizační struktuře určité pozice 
a vykonávají úměrně svému postavení dané činností. V závislosti 
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na zastávané pozici je jim také přidělen určitý díl odpovědnos-
ti a pravomocí. Ke zvládnutí požadavků náležejících k zastáva-
né pozici je od manažerů vyžadováno mít všeobecné a zvláštní 
dovednosti

Svou manažerskou úlohu zpravidla uskutečňují na třech 
úrovních řízení, tj. na:

•  taktické úrovni

•  operační úrovni

•  strategické úrovni

Taktická úroveň - je realizována zpravidla na nejnižších 
stupních řízení (jednotka, místo zásahu apod.). Na této úrovni 
manažeři zabezpečují:

•   řízení operačních činností (určuje se, jak mají být činnosti 
uskutečňovány)

•   kooperaci mezi vykonavateli činností a těmi, v jejichž pro-
spěch jsou činnosti vykonávány řídí velitel zásahu (provádění 
záchranných a likvidačních prací). Také koordinuje činnost 
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému na 
místě zásahu. Může si vytvořit svůj štáb (poradní a výkonný 
orgán)

Operační úroveň - je zaměřena na efektivní provádění vše-
ho, co příslušná organizace potřebuje a co má tato organizace 
v gesci. Operační úrovní v krizovém managementu je úroveň ope-
račních středisek a základních složek integrovaného záchranného 
systému.

Strategická úroveň - je realizována v širším sociálním pro-
středí, vůči kterému má určitou odpovědnost. Pravomoc orga-
nizace musí být v souladu s její odpovědností. Na této úrovni je 
snaha, aby strategická úroveň fungovala v souladu s obecnými 
požadavky společnosti.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A ETAPY 
ROZHODOVACÍHO PROCESU

Manažer musí poskytovat podřízeným potřebné informace, 
řešit interpersonální vztahy, pracovní problémy, musí s lidmi 
komunikovat, umět vést své podřízené a účinně je motivovat. 
Kromě toho využívá ve své činnosti manažerské dovednosti, 
jako jsou:

•  technické dovednosti, které se vyznačují tím, že manažer 
umí používat specifické znalosti, techniky, metody, postupy pro 
realizaci výkonných činností a procesů

•  koncepční dovednosti, které představují vidění společnosti 
jako systém procesů, které je třeba usměrňovat k dosažení stra-
tegického cíle. Manažer (velitel) s těmito dovednostmi umí koordi-
novat podstatné procesy organizace. Jeho koncepční dovednosti 
rostou s úrovní managementu organizace

Manažer je řídící pracovník a současně je také v roli řešite-
le problémů. Jedna z jeho povinností je hledat efektivní způ-
soby řešení úkolů a volit variantní řešení problémů. Manažer 
v běžném rozhodovacím procesu, kdy řeší opakované problé-
my, používá tzv. programové rozhodnutí. Výsledky řešení ojedi-
nělých, nestrukturovaných problémů se nazývají neprogramová 
rozhodnutí.
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Etapy rozhodovací procesu:

• poznávání a hodnocení • vlastní rozhodování

 • příprava rozhodnutí •  vedení a kontrolau

Identifi kace situace - Je to důležitý bod rozhodování. Pokud 
je situace nesprávně identifikovaná, potom i přijaté rozhodnutí 
nepovede k naplnění cíle. 

Při této činnosti manažeři se mohou dopouštět několika 
chyb:

Vnímání informací o negativních situacích se jim jeví jako 
nepravděpodobné, čímž individuální vlastnosti osobnosti 
manažera ho ochraňují před stresovými nepříjemnými sku-
tečnostmi. Stává se, že manažer takové informace ignoruje. 
Někteří manažeři mají dokonce tendence pokračovat v plně-
ní jimi přijatého rozhodnutí, i když se ukazuje jako neefektivní 
a nevede k dosažení cíle. Manažeři vnímají převážně krizové 
problémy a běžné problémy. Těm proto věnují pozornost. Pro-
blémy plnění úkolů, které můžeme pojmenovat jako nahodilé, 
musí manažer vyhledávat. Často se však stává, že jsou tyto 
problémy míjeny bez povšimnutí a ve svém důsledku jsou pří-
činnou nesplnění úkolů. Na pořad svého řešení se dostávají, 
až přerostou svůj rámec a stanou se krizovými nebo běžnými. 
To však již může znamenat vznik značných ztrát. V krizové 
situaci to znamená ztráty, které mohou být nenahraditelné. 
U dobře řízené složky (jednotky) manažer (velitel) věnuje větší 
pozornost hlavním úkolům, které mohou být z jeho pohledu 
brány za rozhodující, tedy na tomto stupni hodnoceny jako 
strategické.

Plánování je nejvýznamnější funkcí manažera (velitele), kte-
rá je zaměřena do budoucnosti, a to blízké nebo více či méně 
vzdálené. Při plánování je určováno, čeho má být dosaženo 
a jak toho má být dosaženo. Můžeme říci, že plánovací funkce 
je orientovaná na stanovení cílů a vhodných prostředků pro jejich 
dosažení. Manažer (velitel) při plánování by měl dát odpověď na 
několik základních otázek.

Cíl - cíle jsou charakterizované jako určitý stav, o kterém 
manažer (velitel) předpokládá, že mohou být dosaženy v čase 
a v prostoru s plánovaným množstvím sil a prostředků.

Plánování začíná stanovením cílů. Hlavním úkolem plánování 
manažerů (velitelů) je potom určování priorit, pořadí, způsobů 
a termínů plnění úkolů.

Cíle by měly být defi novány takto:

• cíl má být vztažen k přesně vyspecifikované situaci

• cíl má definovat výsledek, ne činnost

• cíl má obsahovat termín splnění

• cíl má být dosažitelný

• cíl má podněcovat k aktivitě

• cíl má být propojen na procesy

• cíl má být vyhodnocen pomocí stanovených kritérií

Důležitou podmínkou v rozhodovacím procesu je přijímat na 
jednotlivých stupních řízení taková rozhodnutí, aby směřovala 
k naplnění stanoveného cíle nadřízeným stupněm. Při tom 
musíme dodržovat následující zásady:



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR  STUDIJNÍ TEXTY - OSTATNÍ

247247

kem jejich dosažení, o to víc je potřebný plán činností pro jejich 

dosažení. Manažeři (velitelé) musí mít však jasnou představu 

o účincích dosažené změny a také o tom, jak důsledky změny 

využít nebo organizačně zabezpečit. Jestliže známe slabá místa 

naší činnosti, je naší povinností se na řešení vzniklé situace v této 

oblasti připravit.

Při plánování preventivních opatření, anebo při přijímání roz-

hodnutí k řešení mimořádné nebo krizové situace budou zvláštní 

přístup vyžadovat procesy, které se aktivují pouze v těchto situ-

acích. Takové procesy budou nejvíce ovlivňovat plnění úkolů. 

V závislosti na množství času, který bude mít příslušný manažer 

(velitel) vyčleněných jednotek k dispozici, a podmínkách určitosti, 

rizika nebo neurčitosti, bude volit obsah rozhodovacího proce-

su. Manažer (velitel) bude také moci eliminovat přijatá rozhodnutí, 

která neodpovídají predikovanému průběhu situace v průběhu 

implementace přijatého rozhodnutí. Menší korekce v praxi bude 

manažer (velitel) muset řešit, když při přípravě rozhodnutí využije 

podpory některé z metod pro přípravu podkladů pro rozhodnutí 

a pro ohodnocení alternativ.

Plánování začíná stanovením cílů. Hlavním úkolem plánování 

manažerů (velitelů) je následně určování priorit, pořadí, způsobů 

a termínů plnění úkolů.

Plánovací proces přestává mít smysl, jestliže není možné při-

jaté plány realizovat, a to jak v oblasti prevence nebo při řešení 

mimořádné (krizové) situace.

Plánovací proces 
Základní manažerské otázky

- základní body

   Jaké cíle chceme dosáhnout?

   Jak se navzájem stanovené cíle ovlivňují, jak jsou na sobě závislé apod.?

  Cíle Časový horizont dosažení stanovených cílů?

   Jaká jsou kritéria pro hodnocení jednotlivých cílů?

   Kdo bude odpovědný za dosažení cíle?

   Jaké činnosti přispějí k dosažení cíle?

  
Činnosti

 Jaké informace máme pro plnění úkolů a jaké informace potřebujeme získávat v průběhu plnění úkolů?

   Jaké uplatníme metody k prognóze výsledku?

   Kdo bude řídit jednotlivé činnosti, tedy bude odpovědný za dosažení cíle?

   Jaké jsou potřebné síly a prostředky?

  Síly a prostředky Kdo jednotlivé síly a prostředky vyčlení?

   Odkud budou přiděleny prostředky na pokrytí nákladů?

   Jaké metody řízení budou při implementaci uplatněny?

   Jaké zásady budou uplatňovány při implementaci plánu?

  Implementace Jaké budou voleny způsoby získávání informací?

   Jak bude organizována kontrolní činnost?

   Jaké budou využity metody vyhodnocování informací ze situace a kontrolní činnosti?

•  jednotlivé cíle se musí hierarchicky dělit na cíle nižších stup-

ňů až do úrovně přiřaditelné k definovaným procesům. 

Všechny cíle musí být cestou vybraných procesů reálně 

zabezpečeny

•  naplnění nižších cílů musí zabezpečovat dosažení vyšších 

cílů a naplnění kritérií úspěšnosti nižších cílů musí zabezpe-

čit dosažení kritérií úspěšnosti vyšších cílů. Kritéria úspěš-

nosti splnění cílů musí být využitelná na ovlivnitelné faktory 

procesů

Úkol - úkoly představují různé činnosti, i specifické, které 

musíme vykonat pro dosažení určených cílů. Pro určení cílů a vol-

bu vhodných činností potřebných k jejich dosažení je potřebné 

mít k dispozici dostatek informací o situaci.

Síla aprostředky - síly a prostředky pro uskutečnění jednotli-

vých činností znamenají různá omezení, která musí manažer (veli-

tel) při plánování respektovat.

Implementace rozhodnutí - implementace rozhodnutí zahr-

nuje realizaci úkolů plánu jednotlivých manažerů (velitelů) s orga-

nickými i přidělenými silami a prostředky.

Plánování se uskutečňuje na všech stupních řízení v rozsahu 

odpovídajícím danému stupni řízení a dávající prostor pro koor-

dinaci a plánování úkolů na nižším stupni řízení, což je jedna ze 

zásad procesního řízení.

Účinný plán také umožňuje realizovat změny. Čím větší vznikne 

časové rozpětí mezi stanovením cílů a předpokládaným okamži-

 

Plánování

Při plánování je třeba stanovit čtyři zásadní body:

Plánovací proces

 1. Cíle 2. Úkoly 3. Síly a prostředky 4. Implementace rozhodnutí

Výsledek činnosti
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BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČR A JEHO 
ZÁKLADNÍ OBLASTI

K zajištění základních funkcí státu, k ochraně demokratických 
hodnot a k zabezpečení lidských a občanských práv slouží ČR 
její bezpečnostní systém. Jeho základním cílem je prosazování 
a ochrana životních, strategických a dalších důležitých zájmů stá-
tu a zajištění adekvátní a efektivní reakce na bezpečnostní hrozby 
a rizika. Systém musí být nejen schopen rizika a hrozby efektivně 
a včas vyhodnocovat, ale také jim předcházet či maximálně snížit 
jejich důsledky.

Základem úspěšného fungování bezpečnostního systému 
je včasná a koordinovaná příprava rozhodujících činností a pří-
slušných řídících a výkonných orgánů na všech úrovních státní 
správy a samosprávy, které se podílejí na zajišťování bezpečnosti. 
V demokratickém státě mají zároveň všechny procedury bezpeč-
nostního systému probíhat v souladu s platným právním zákla-
dem, být dostatečně transparentní a podléhat veřejné kontrole.

Klíčovým předpokladem efektivního fungování bezpečnostní-
ho systému je jeho právní zakotvení, adekvátnost standardních 
a připravenost mimořádných postupů a prostředků. Ty musejí 
odpovídat nárokům, jež na systém klade měnící se bezpečnost-
ní prostředí, stejně jako možné krizové situace. Pro ČR je tedy 
nezbytný dostatečně flexibilní, účelově upravený a centralizovaný 
bezpečnostní systém řízený státem, stejně jako jednotný a koor-
dinovaný postup na všech úrovních systému při realizaci potřeb-
ných opatření.

Vytváření a optimalizace účinného bezpečnostního systému 
je permanentní procedurou, která mj. vyžaduje nezanedbatelné 
lidské a finanční zdroje.

Pro bezpečnostní systém je žádoucí, aby byly jeho prvky 
schopny za všech situací stabilně reagovat a fungovat, a aby 
dokázal maximálně absorbovat rizikový potenciál bezpečnostní-
ho prostředí, popř. se úspěšně vyrovnával se zvládáním mimořád-
ných událostí či krizových situací. Vnitřní mechanismy systému 
musí umožňovat rychlý a koordinovaný přechod z běžného stavu 
do krizové situace.

Bezpečnostní systém ČR - je institucionálním nástrojem pro 
zajištění bezpečnosti státu, udržení a prosazení životních, strate-
gických a dalších významných zájmů ČR (definovaných BS ČR), 
a pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky. Bezpečnostní sys-
tém je úzce propojen s orgány NATO a EU a je nastaven tak, 
aby byl schopný kooperace s mezinárodními organizacemi (OSN, 
OBSE).

Zajišťování bezpečnosti ČR - bezpečnostní systém ČR 
musí disponovat institucionálními nástroji a strategiemi k zajištění 
definovaných zájmů a ke snížení či eliminaci všech hrozeb a rizik, 
která brání definované zájmy naplňovat. Zajišťování bezpečnosti 
ČR se děje v základních oblastech – pilířích, a to: politice vnitřní 
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, zahraniční politice a obran-
né politice. Průřezový základ pro zajišťování bezpečnosti před-
stavuje finanční a hospodářská politika státu, oblast přírodních 
zdrojů a kritické infrastruktury.

Oblast vnitřní bezpečnosti - pilíře bezpečnostního sys-
tému1) Cílem politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti je formulovat 

248

a realizovat zásady směřující k ochraně demokratických základů 
státu, zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v ČR. Na 
zajištění vnitřní bezpečnosti aktivně participují všechny prvky bez-
pečnostního systému. Velmi důležitou roli sehrává zodpovědnost 
a podpora občanů.

Ochrana obyvatelstva - cílem ochrany obyvatelstva je zabez-
pečit ochranu životů, zdraví a majetkových hodnot při mimořád-
ných událostech a krizových situacích. Jde o základní povinnost 
a tedy i funkci státu. Základním nástrojem pro koordinování čin-
ností a postupů jeho jednotlivých složek při přípravě na mimořád-
né události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 
obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzo-
vého stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu je IZS. Domi-
nantní úlohu v něm sehrává HZS ČR, který plní úkoly v oblasti 
ochrany obyvatelstva, technických zásahů a požární ochrany při 
jakýchkoliv mimořádných událostech a krizových stavech včetně 
válečného.2) Prostřednictvím zahraniční politiky (diplomacie) 
prosazuje ČR své zájmy navenek, přičemž usiluje o upevňování 
svého postavení v mezinárodním společenství. Vzhledem k pova-
ze bezpečnostního prostředí prosazuje ČR své zájmy aktivním 
působením v bilaterálních a multilaterálních vztazích.

Obrana - cílem v oblasti obrany a obranné politiky je zajišťová-
ní svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a práv-
ního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším 
ohrožením. ČR k tomu, v souladu se svou zahraniční politikou, 
formuluje základní zásady pro výstavbu, přípravu a použití pří-
slušných prvků bezpečnostního systému ČR. Obranná politika je 
založena na komplexním charakteru zajišťování obrany, spočíva-
jícím v nedělitelnosti jejích vnějších, vnitřních, vojenských a nevo-
jenských aspektů, a v preventivním i operačním působení jednot-
livých prvků bezpečnostního systému.

Průřezový základ pro zajišťování 
bezpečnosti ČR tvoří

Hospodářská politika - vytváří podmínky pro zajišťování 
bezpečnosti státu a eliminuje existující a potenciální bezpečnostní 
rizika v ekonomice země a ve vnějších ekonomických vztazích. 
Zásadním způsobem ovlivňuje produkci zdrojů k zajištění bezpeč-
nosti země. Cílem hospodářské politiky je i minimalizace závis-
losti ekonomiky ČR na dodávkách z hospodářsky nebo politicky 
nestabilních oblastí.

Základní funkcí bezpečnostního systému ČR je řízení a koor-
dinace činnosti jeho jednotlivých prvků, plánování, realiza-
ce, a vyhodnocování činnosti při zajišťování bezpečnosti 
ČR, v době přímé hrozby nebo při vzniku krizové situace. 
Systém musí adekvátně a operativně reagovat na bezpečnostní 
hrozby a rizika a musí být schopen koncepčně a dlouhodobě rea-
govat na měnící se bezpečnostní prostředí.

Bezpečnostní systém ČR je tvořen prvky disponujícími funkč-
ními kompetencemi stanovenými příslušnými zákony. Jednotli-
vé prvky vytvářejí hierarchickou strukturu, jsou centrálně řízeny 
a koordinovány, případně na jednotlivých úrovních působí samo-
statně v rozsahu své působnosti. Bezpečnostní systém ČR vytvá-
řejí prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, územní samo-
správy, ale i právnické a fyzické osoby.
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Bezpečnostní systém ČR je nastaven tak, aby byl schopen 
řešit krizové situace a jiné závažné situace související se zajišťová-
ním obrany ČR před vnějším napadením, při plnění spojeneckých 
závazků v zahraničí nebo při účasti ozbrojených sil ČR v meziná-
rodních operacích na obnovení a udržení míru, ale také všechny 
ostatní druhy krizových situací na území ČR.

POSTAVENÍ A ÚLOHA BEZPEČNOSTNÍ RADY 
STÁTU, JEJÍ ORGÁNY A JEJICH STRUČNÁ 

CHARAKTERISTIKA

BRS je zřízena ústavním zákonem o bezpečnosti. Její složení 
a činnost je dále upřesněna usnesením vlády ze dne 10. června 
1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření 
k zajištění bezpečnosti ČR, v platném znění.

BRS je stálý pracovní orgán vlády, který v rozsahu pověře-
ní stanoveném vládou koordinuje a vyhodnocuje problematiku 
bezpečnosti ČR a připravuje vládě návrhy k jejímu zajišťování 
(plánování).

Základním úkolem BRS je podílet se na tvorbě spolehlivého 
a funkčního bezpečnostního systému ČR, zabezpečovat koordi-
naci a kontrolu opatření k zajištění bezpečnosti ČR a mezinárod-
ních závazků.

V návaznosti na současná rizika a hrozby v oblasti bezpečnosti 
ČR je BRS koncipována jako orgán pro přípravu opatření v této 
oblasti, ale současně i pro řešení vzniklé krizové situace. Je orien-
tována na komplexní zajišťování bezpečnosti ČR.

BRS tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhod-
nutí vlády. Prezident má právo účastnit se schůzí BRS, vyžadovat 
od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy 
otázky, které patří do jejich působnosti.

Jednání BRS se mohou, na základě usnesení vlády o BRS, 
zúčastnit podle potřeby i další ústavní činitelé, vedoucí jiných 
správních úřadů, kteří nejsou členy BRS, guvernér ČNB a před-
stavitelé orgánů územní samosprávy a další odborníci. 

Předseda BRS svolává schůze BRS pravidelně, nejméně však 
jednou za tři měsíce, případně podle potřeby. 

BRS má předsednictvo, které na svých jednáních zejména 
posuzuje aktuální bezpečnostní situaci ve světě a v ČR. Předsed-
nictvo BRS je složeno z předsedy BRS (premiér), místopředsedy 
BRS, ministra zahraničních věcí, ministra obrany a ministra finan-
cí. Jednání předsednictva BRS se zúčastňuje ředitel sekretariátu 
BRS. 

Činnost BRS zabezpečuje sekretariát BRS. Funkci sekretariá-
tu BRS vykonává odbor obrany a bezpečnosti Úřadu vlády ČR.

Přestože byla BRS ustavena na základě ústavního zákona, 
není ústavním orgánem a není jí tímto ani žádným jiným zákonem 
dána pravomoc přijímat rozhodnutí v oblasti zajištění bezpeč-
nosti ČR. Na základě usnesení vlády o BRS může BRS v oblasti 
zajišťování bezpečnosti ČR žádat informace a analýzy od všech 
ministrů a vedoucích jiných správních úřadů a ukládat jim úkoly 
spojené se zajišťováním bezpečnosti ČR.

BRS může podle potřeby, zpravidla na návrh členů BRS, zřizo-
vat a rušit odborné pracovní skupiny, v jejichž čele stojí zpravidla 
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člen BRS, které se zabývají dílčími otázkami v oblasti působnosti 
BRS, zejména připravují podklady pro zasedání BRS. 

BRS je tělesem, které na centrální úrovni vyhodnocuje rizika 
a hrozby a přijímá příslušná opatření. K tomu využívá své pracovní 
orgány.

V rámci BRS působí čtyři stálé pracovní 
výbory BRS:

•  Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politi-
ky (VKZBP) 

Hlavním úkolem VKZBP je koordinace zahraniční bezpečnostní 
politiky ČR s důrazem na mezinárodní postavení ČR a na vztahy 
s mezinárodními bezpečnostními organizacemi. Kromě projedná-
vání relevantních materiálů pro BRS zajišťuje VKZBP informova-
nost zainteresovaných resortů o aktuální zahraniční bezpečnostní 
situaci a jejích aspektech s důrazem na mezinárodní postavení 
ČR. Je v gesci ministra zahraničních věcí.

• Výbor pro obranné plánování (VOP)

Hlavním úkolem VOP je koordinace plánování opatření k zajiš-
tění obrany ČR. Je v gesci ministra obrany.

• Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP)

Hlavním úkolem VCNP je koordinace a plánování opatření 
k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatel-
stva a ekonomiky, ochrany kritické infrastruktury včetně zabez-
pečování opatření pro případ radiační havárie, preventivních 
opatření proti použití zbraní hromadného ničení, včetně řešení 
odstraňování následků jejich použití, a sladění požadavků na 
civilní zdroje, nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR. Je v gesci 
ministra vnitra.

• Výbor pro zpravodajskou činnost (VZČ)

Hlavním úkolem VZČ je koordinace činností zpravodajských 
služeb ČR a plánování opatření k zajištění zpravodajské čin-
nosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují 
a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR. 
VZČ samostatně nevyvíjí zpravodajskou činnost. Je v gesci před-
sedy vlády.

Ústřední krizový štáb (ÚKŠ)

 V systému BRS je zařazen také ÚKŠ, který je podle krizové-
ho zákona pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. 
ÚKŠ není výkonným orgánem, ale pouze předkládá návrhy na 
řešení krizových situací na schůzi BRS nebo v případě nebezpe-
čí z prodlení přímo vládě. ÚKŠ zejména zabezpečuje operativní 
koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace opatření 
přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady k zame-
zení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné závaž-
né situace a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení 
územních správních úřadů a orgánům územní samosprávy.

Bezpečnostní systém ČR
Odpovědnost za zajištění bezpečnosti státu mají složky spa-

dající do bezpečnostního systému státu. Vláda a Parlament 
ČR zajišťují nezbytné lidské, věcné a finanční zdroje pro vnitřní 
a vnější bezpečnost ČR. Řídí se principem minimální dostatečnosti 
v možnostech české ekonomiky a státu jako celku a sledují jejich 
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optimální využití. Prostředky vyčleněné k zajištění vnější a vnitřní 
bezpečnosti musí odpovídat naléhavosti jednotlivých rizik, musí 
být vyvážené a vzájemně se doplňovat. Zde se promítá úloha 
obranného a civilního nouzového plánování v celém komplexu 
a využívání všech zdrojů. Zajištění bezpečnosti závisí nejenom na 
výši a efektivitě využití vynaložených prostředků, ale též na podílu 
a přístupu občanů a na jejich vůli přispět k bezpečnosti státu. 
Rodina a škola zde mají nezastupitelnou úlohu.

Odpovědnost za zajištění bezpečnosti státu mají složky záko-
nodárné, výkonné, ozbrojené a soudní. Bezpečnostní systém je 
koncipován tak, aby každá z jeho součástí byla schopna realizo-
vat zákonem stanovené úkoly samostatně. Za funkčnost kom-
plexního působení celého bezpečnostního systému odpovídá 
vláda ČR.

Členění prvků bezpečnostního systému ČR
Ústřední prvky 

•  prezident republiky, Parlament ČR, vláda ČR s jednotlivými 
resorty, Bezpečnostní rada státu a její stálé pracovní orgá-
ny, Ústřední krizový štáb

Hlavní prvky 

•  jednotlivá ministerstva, ostatní ústřední správní orgány 
(např. Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost)

•  orgány s celostátní působností (např. Bezpečnostní infor-
mační služba, Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní 
úřad)

Územní prvky 

• orgány krajů • orgány obcí

Výkonné prvky 

•  ozbrojené síly ČR (např. Armáda ČR, Hradní stráž), ozbro-
jené bezpečnostní sbory (např. Policie ČR, Vězeňská služ-
ba), zpravodajské služby, záchranné, havarijní a jiné sbo-
ry a služby (Hasičský záchranný sbor ČR, zdravotnická 
záchranná služba)

Další prvky 

•  obecní policie, veřejná stráž (lesní, rybářská), soukromé 
bezpečnostní služby, občanský sektor, dobrovolnická služ-
ba, aj.

Bezpečnostní systém ČR dále zahrnuje:

• integrovaný záchranný systém

• zpravodajský systém

• hospodářská opatření k zajištění bezpečnosti

• opatření v oblasti finančního zajištění bezpečnosti

• vazby a komunikace bezpečnostního systému

• procesy v bezpečnostním systému

Zajištění bezpečnostního systému státu:

•  Legislativní zajištění bezpečnostního systému představuje 
vymezení jeho jednotlivých součástí, jejich funkcí a vzá-
jemných vazeb v obecně závazných právních předpisech 
a vyhláškách.

•  Hospodářským zajištěním systému se rozumí příprava 
a provádění opatření, která zajišťují chod hospodářství za 
krizové situace. Vede k optimálnímu využití státních hmot-
ných rezerv. Zajišťují distribuci surovin, energií, potravin 
a jiných nezbytných materiálních prostředků a racionální 
využití pracovních sil, využití připravených regulačních opat-
ření ve výrobě a spotřebě, veřejných rozpočtech a v oblasti 
finanční a měnové.

•  Finanční zajištění systému spočívá ve vyčlenění přiměře-
ných finančních zdrojů nezbytných pro bezpečnostní sys-
tém jako celek a pro jednotlivé složky.

•  Logistické zajištění představuje zejména zabezpečení 
infrastruktury nutné pro činnost bezpečnostního systému. 
Jedná se především o vybudování kvalitního komunikač-
ního systému, vytvoření nezbytných zásob, skladovacích 
kapacit, opravárenských kapacit, míst řízení či koordinace, 
vybudování dopravních cest, zásobovacích vedení nebo 
získání nových typů výzbroje a výstroje, přípravy hospodář-
ské mobilizace země apod.

•  Zdravotnické zajištění systému spočívá v zabezpečení 
lékařské pomoci a další zdravotní péči za krizové situace. 
Zahrnuje vytvoření nezbytných zásob a skladovacích kapa-
cit zdravotnického materiálu, rozmístění zdravotnických 
zařízení a zdravotního personálu.

•  Informačním zajištěním se rozumí podíl orgánů a institucí 
státu, včetně zpravodajských služeb na zajišťování informa-
cí důležitých pro identifikaci a specifikaci bezpečnostních 
rizik a hrozeb a na realizaci přiměřených opatření.

Udržení přiměřené průmyslové základny pro obranu je 
důležitým předpokladem zabezpečení bezpečnosti státu. Jedná 
se o souhrn státních a soukromých kapacit pro výzkum, vývoj, 
výrobu a zkoušení výzbroje a techniky.

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, ÚKOLY VLÁDY 
PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI ČESKÉ 

REPUBLIKY NA KRIZOVÉ SITUACE 

Krizové řízení - je definováno krizovým zákonem jako souhrn 
řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analý-
zu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 
realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením 
krizové situace (§ 2 písm. a) krizového zákona).

Cíl - cílem krizového řízení je zajištění nejenom připravenosti 
odražení vojenského útoku proti svému území či území smluvních 
spojenců, ale současně účinně reagovat i na nevojenská bezpeč-
nostní rizika. Zároveň musí být zajištěna schopnost zapojit se do 
úsilí mezinárodního společenství při předcházení destabilizujícím 
situacím a ozbrojeným konfliktům, i když neznamenají bezpro-
střední ohrožení životních zájmů ČR. Krizové plánování a krizové 
řízení se uskutečňuje v organizační struktuře bezpečnostního sys-
tému státu. Bezpečnostní systém státu respektuje faktory vnitřní, 
zejména ekonomické možnosti ČR, a vnější, zejména vazby státu 
na mezinárodní bezpečnostní organizace.

Za koordinaci přípravy na krizové stavy (na krizové situace 
nevojenského charakteru) a jejich řešení odpovídá Ministerstvo 
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vnitra, a to včetně přípravy a řešení krizových situací souvisejících 
s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem, které přitom urču-
je a kontroluje postupy Policie ČR (§ 10 odst. 1 a § 3 zákona 
č. 240/2000 Sb.).

Za proces obranného plánování a koordinaci jeho přípravy 
(krizových situací vojenského charakteru) odpovídá Ministerstvo 
obrany (§ 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany ČR).

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy a státních 
hmotných rezerv při přípravě a řešení krizových situací nevo-
jenského i vojenského charakteru spadá do působnosti (gesce) 
Správy státních hmotných rezerv, 

Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťo-
váním obrany ČR před vnějším napadením a za válečného stavu 
plní orgány krizového řízení i právnické a fyzické osoby úkoly sta-
novené krizovým zákonem, pokud zákon o zajišťování obrany ČR 
nestanoví jinak.

Při krizových stavech se postupuje podle krizového zákona, 
avšak tam, kde konkrétní situaci tento zákon výslovně neupravu-
je, se přiměřeně použijí např. ustanovení o provádění záchranných 
a likvidačních prací podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrova-
ném záchranném systému.

Podle zákona o krizovém řízení se postupuje i tehdy, jsou-li 
nařízena mimořádná veterinární opatření podle zvláštních práv-
ních předpisů (§ 15 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon) 
a vzniklé ohrožení má povahu mimořádné události, jejíž následky 
vedou ke vzniku krizové situace; v těchto případech se stává kraj-
ská nákazová komise součástí krizového štábu kraje a Ústřední 
nákazová komise součástí Ústředního krizového štábu.

V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo 
nouzový stav, se povodňové komise (zákon č. 245/2001 Sb., vodní 
zákon) stávají součástí krizového štábu kraje a Ústřední povodňová 
komise součástí Ústředního krizového štábu.

Za stavu ohrožení státu podle krizového zákona a za nouzového 
stavu se přiměřeně použijí ustanovení o osvobození od dovozního 
cla (vyhláška 199/2004 Sb., která nahrazuje vyhlášku 136/1998 
Sb., o osvobození od dovozního cla), která se týkají vybraných 
léčebných látek, nástrojů a přístrojů, zařízení, zboží a darů.

Orgány krizového řízení jsou stanoveny v Hlavě II 
a následně v příslušných ustanoveních jednotlivých para-
grafů krizového zákona. Orgány krizového řízení jsou:

• Vláda

•  Ministerstva a jiné správní úřady
(MV, MZdr., MD)

• Česká národní banka

•  Orgány kraje a ostatní orgány s územní působností 
(hejtman, HZS K, PČR)

• Orgány obce

•  Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kance-
lář presidenta republiky, Úřad vlády, Nejvyšší kontrolní úřad, 
Bezpečnostní informační služba

K výše uvedenému výčtu orgánů krizového řízení je nezbyt-
né uvést, že v části krizového zákona, kde jsou řešeny úkoly 
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ministerstev a jiných správních úřadů, jsou blíže rozpraco-
vány úkoly Ministerstva vnitra, které koordinuje přípravu na kri-
zové stavy. Obdobně pak oprávnění Ministerstva zdravotnictví 
a Ministerstva dopravy ukládat úkoly a vyhlašovat opatření 
v době krizových stavů.

Pro bližší objasnění úkolů orgánů kraje a ostatních orgá-
nů s územní působností jsou stanoveny úkoly orgánů kraje při 
zajišťování připravenosti kraje na řešení krizových situací a úloha 
hejtmana a jeho oprávnění při vyhlášení krizových stavů. Konkrét-
ně jsou stanoveny úkoly hasičského záchranného sboru kraje 
a rámcově úkoly Policie ČR. 

U orgánů obcí jsou úkoly k zajištění připravenosti obce na 
řešení krizových situací stanoveny jak obecnímu úřadu tak sta-
rostovi. 

Vláda jako nejvyšší orgán moci výkonné při zajišťování 
připravenosti České republiky na krizové situace plní tyto 
úkoly:

•  ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kon-
troluje jejich činnost

•  určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro 
koordinaci přípravy na řešení konkrétní krizové situace 
v případě, kdy příslušnost ke koordinující funkci nevyplývá 
z působnosti stanovených ve zvláštním právním předpisu

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

•  při přípravě na krizové situace a při jejich řešení projednává 
s Českou národní bankou opatření, která se týkají působ-
nosti této banky

Krizový zákon stanoví působnost a pravomoc státních 
orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva 
a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 
krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obra-
ny České republiky před vnějším napadením a při jejich 
řešení.

V souladu s ustanovením § 5 krizového zákona za nouzového 
stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit některá práva a svo-
body:

•  právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obyd-
lí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně 
ohrožena na životě nebo zdraví

•  vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob 
k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka 
nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku 
nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situ-
ací, za toto omezení je poskytnuta přiměřená náhrada

•  svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území 
ohroženého nebo postiženého krizovou situací

•  právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru 
území ohroženého nebo postiženého krizovou situací

•  právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožo-
vala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípa-
dě znemožňovala jejich provádění
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•  právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, 
případně znemožnění záchranných a likvidačních prací

Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna za 
výše uvedených podmínek:

• nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území

•  zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených mís-
tech nebo území

•  rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpo-
moci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řeše-
ní krizové situace

•  rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních 
prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem 
zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího 
z krizové situace

Vláda je dále oprávněna:

• nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob

•  přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu 
cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbra-
ní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, 
jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření

•  nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu 
odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb 
těchto osob mimo věznici

•  nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči 
nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný 
zákonný zástupce

Vláda je v době trvání stavu ohrožení státu (mimo výše 
uvedená opatření vztahujících se k vyhlášení nouzového 
stavu) oprávněna nařídit:

•  omezení vstupu na území České republiky osobám, které 
nejsou občany České republiky

•  povinné hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, 
kde se osoba dočasně zdržuje

• omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva

•  zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení sklado-
vaných střelných zbraní

•  střeliva, munice, výbušnin, jaderných materiálů a zdro-
jů ionizujícího záření, nebezpečných chemických a jiných 
nebezpečných látek

ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI, JEJICH VZTAH 
K STUPŇŮM UTAJENÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO 

PRÁVNÍHO PŘEDPISU A OPRÁVNĚNÍ 
SEZNAMOVAT SE SE ZVLÁŠTNÍMI 

SKUTEČNOSTMI, ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI 
ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST, PRÁVNÍ 
PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ MANIPULACI 

S TĚMITO SKUTEČNOSTMI
Zvláštními skutečnostmi (§ 1 odst. 1 nařízení vlády č. 462/2000 

Sb.) jsou informace v oblasti krizového řízení, které by v případě 
zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, životního 
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prostředí nebo podnikatelských zájmů právnických osob nebo 
fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost. Nutno 
zdůraznit, že takto označené skutečnosti nemají statut utajova-
ných informací podle zvláštního zákona (zákon č. 148/1998 Sb.).

Všeobecně
V obecné poloze podléhá ochrana zvláštních skutečností spe-

cifickému režimu, který představuje přijímání opatření zejména 
v oblasti:

• personální bezpečnosti – výběr osob a jejich prověrky 

•  administrativní bezpečnosti – dodržování zásad označová-
ní, manipulace,…

•  objektové bezpečnosti – ochrana prostor, ve kterých se 
zvláštní skutečnosti vyskytují

•  technické bezpečnosti – používání certifikovaných technic-
kých prostředků – tresory, zámky, mříže, skartační zaříze-
ní,..

•  bezpečnosti informačních systémů – certifikované počítače 
a počítačové sítě (přístupová hesla, HW-klíče, vyměnitelné 
disky,…).

Se zvláštními skutečnostmi se mohou seznamovat jen 
oprávnění pracovníci. Ti musí být zapsáni ve zvláštním sezna-
mu, který schvaluje vedoucí zaměstnanec orgánu krizového 
řízení.

Pracovníci oprávnění se seznamovat se zvláštními skuteč-
nostmi a osoby, které se s těmito skutečnostmi seznámily při 
plnění úkolů krizového řízení, jsou povinni zachovávat mlčenli-
vost. Rozumí se tím povinnost nesdělovat zvláštní skutečnost 
osobě, která není oprávněna se s takovou skutečností sezna-
movat. O zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost a jeho 
rozsahu rozhoduje vedoucí zaměstnanec orgánu krizového 
řízení.

Krizové plány a ostatní listiny, nosná média a jiné materiály, 
které obsahují zvláštní skutečnosti označují orgány krizového říze-
ní slovy „Zvláštní skutečnosti“ nebo zkratkou „ZS“. 

 Stejným způsobem označují listiny, nosná média a jiné mate-
riály obsahující zvláštní skutečnosti právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby při poskytování informací orgánům krizového řízení, 
pokud to tyto orgány s nimi projednají. 

Listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní sku-
tečnosti podléhají zvláštní evidenci. Evidují se totiž v samostat-
ném jednacím protokolu a ukládají se odděleně od ostatních 
písemností.

Pracoviště, kde se ukládají listiny, nosná média a jiné mate-
riály obsahující zvláštní skutečnosti (musí splňovat podmínky 
režimového pracoviště), používá pouze jeden vstup, který musí 
být zajištěn proti volnému vstupu osob, které nejsou oprávněny 
se seznamovat se zvláštními skutečnostmi.

Dále je potřeba zdůraznit, že pokud právnická nebo fyzická 
osoba žádá orgán krizového řízení o informaci podle zvláštního 
právního předpisu a požadovaná informace je označena jako 
zvláštní skutečnost a žadatel k této informaci nemá oprávněný 
přístup, povinný subjekt žadateli tuto informaci neposkytne.
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Postup při určování osob ke styku se 
zvláštními skutečnostmi (§ 5 nařízení vlády 
č. 462/2000 Sb.)

Určení osob ke styku se zvláštními skutečnostmi prová-
dí vedoucí orgánu krizového řízení, a to schválením zvláštního 
seznamu (§ 27 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb ). 

V tomto seznamu se zaznamenává rozsah oprávnění pracov-
níků orgánu krizového řízení, zaměstnanců právnických osob 
nebo zaměstnanců podnikajících fyzických osob oprávněných 
seznamovat se se zvláštními skutečnostmi. 

S osobami, které jsou určené ke styku se zvláštními skuteč-
nostmi se zpracovává písemný záznam, který se ukládá na pra-
covišti krizového řízení. Pokud takové pracoviště není zřízeno, určí 
vedoucí příslušného orgánu krizového řízení, statutární zástupce 
právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba jiné vhodné pra-
coviště (dále jen „pověřené pracoviště“). 

Takto určený pracovník se při jednání k zabezpečení úkolů 
krizového řízení prokazuje zmocněním, které se vydává na dobu 
2 let. Zmocnění se nevyžaduje u vedoucího orgánu krizového 
řízení a osob určených ke styku s utajovanými skutečnostmi. 

Došlo-li k ukončení určení pracovníka ke styku se zvláštními 
skutečnostmi, provede se o tom záznam ve sloupcích 6 a 7 výše 
zmíněného zvláštního seznamu.

Podrobnosti o označování písemností 
obsahujících zvláštní skutečnosti

Označení krizových plánů, ostatních listin, nosných médií 
a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti (dále jen 
„písemnosti“) se uvádí na přední straně prvního listu v pravé horní 
části, na popisném štítku nebo obalu.

Je-li písemnost určena k doručení adresátovi mimo objekt 
orgánu krizového řízení nebo je přenášena mimo budovu z jiného 
vážného důvodu (dále jen „přeprava“), označuje se také v pravé 
horní části obálky.

Samostatný jednací protokol pro evidenci písemností vede 
pověřené pracoviště. 

Při příjmu písemností označených jako „zvláštní skutečnost“ 
tuto přijme pověřená osoba nebo osoba určena k tomuto pře-
vzetí (podatelna), neotevírá ji a předá nejkratší cestou adresátovi. 
Adresát předloží písemnosti po jejich otevření pracovišti krizového 
řízení nebo pověřenému pracovišti k doplnění údajů v samostat-
ném jednacím protokolu.

Režim manipulace s písemností
Při manipulaci s písemnostmi označenými jako „zvláštní 

skutečnosti“ se postupuje podle následujících zásad:

•  opis, kopii nebo výpis z písemnosti se pořizuje jen se sou-
hlasem vedoucího pověřeného pracoviště

•  na písemnost, ze které se vyhotovuje opis, kopie nebo 
výpis, se vyznačí datum a důvod vyhotovení, počet výtisků 
a jejich rozdělovník, jméno, příjmení a podpis osoby, která 
vydala souhlas a dále jméno, příjmení a podpis osoby, která 
opis, kopii nebo výpis vyhotovila
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•  vadné nebo nadpočetné výtisky písemnosti se předají oso-
bě oprávněné seznamovat se s takovými písemnostmi, kte-
rá pak neprodleně zabezpečí jejich zničení

•  písemnosti určené k přepravě vybavuje pověřené praco-
viště; k odeslání je předává pověřené osobě nebo osobě 
určené k tomuto převzetí (podatelna) proti podpisu

• přeprava písemností se provádí

• kurýrní službou

• technickými prostředky

• držitelem poštovní licence

• osobou určenou ke styku se zvláštními skutečnostmi,

•  písemnosti se přepravují způsobem určeným pro přepravu 
písemností obsahujících utajované skutečnosti stupně uta-
jení „Vyhrazené“

V souvislosti s neoprávněnou manipulaci se zvláštními sku-
tečnostmi má vedoucí pověřeného pracoviště zvláštní povinnost. 
Jakmile se o neoprávněné manipulaci s písemnostmi dozví, má 
to písemně oznámit vedoucímu příslušného orgánu krizového 
řízení, statutárnímu zástupci právnické osoby nebo podnikající 
fyzická osoby. Zároveň má za povinnost zajistit objektivní zjištění 
všech okolností této neoprávněné manipulace, zejména rozsah 
nastalých či hrozících následků. Po provedení úkonů přijme bez 
zbytečného odkladu opatření k zamezení nebo zmírnění následků 
neoprávněné manipulace s písemnostmi.

Stanovení režimu ukládání písemností 
obsahujících zvláštní skutečnosti

V průběhu zpracování a po jejich vyřízení se písemnosti uklá-
dají způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem pro 
ukládání písemností obsahujících utajované skutečnosti stupně 
utajení „Vyhrazené“.

Vyřazování, archivování a skartace písemností se provádí pod-
le zvláštních právních předpisů.

PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB 
V DOBĚ KRIZOVÉHO STAVU

Práva a povinnosti fyzických osob v době krizového stavu jsou 
definována v § 31 krizového zákona. Fyzická osoba pobývající na 
území České republiky má právo na nezbytné informace o při-
pravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví 
a majetku.

Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení je fyzická osoba 
povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady 
uvedené v § 15 odst. 3 krizového zákona a další související údaje.

 Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna

•  uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení 
k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pra-
covní povinnosti nebo pracovní výpomoci

•  hlásit přechodnou změnu svého pobytu v obci, v jejímž 
správním území bude pobývat, pokud jí tato povinnost 
vyplyne z krizových opatření nařízených orgánem krizového 
řízení
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•  strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených 
v době krizového stavu

•  vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní 
výpomoc

• poskytnout požadované věcné prostředky

Plnění povinností uvedených v předcházejícím odstavci může 
fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život 
nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnos-
ti jí ukládané v rozporu se zákonem.

Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti 
v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle tohoto 
zákona stanoví fyzické osobě hejtman pracovním příkazem. Pra-
covní příkaz obsahuje zejména osobní údaje fyzické osoby, den 
a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokláda-
nou délku plnění povinnosti, poučení a označení orgánu který 
pracovní příkaz vydal.

Pracovní výpomoc v době krizového stavu fyzické osobě uklá-
dá hejtman nebo obec, které po ukončení této povinnosti vydají 
fyzické osobě potvrzení. Potvrzení obsahuje zejména osobní 
údaje fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní výpomo-
ci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení 
o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.

V případě, že fyzická osoba není schopna ze zdravotních 
důvodů uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc 
konat, doloží tuto skutečnost lékařským posudkem, který vystaví 
zdravotnické zařízení určené orgánem, jenž vydal pracovní pří-
kaz nebo uložil pracovní výpomoc. Toto zdravotnické zařízení je 
povinno přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické 
osoby a posoudit zdravotní způsobilost osoby k předpokládané 
práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky bude 
vyúčtována k tíži orgánu, který vydal pracovní příkaz nebo uložil 
pracovní výpomoc.

Při ukládání povinnosti poskytnout věcný prostředek se postu-
puje obdobně podle § 29 odst. 5 krizového zákona.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY NA ÚSEKU POŽÁRNÍ 
OCHRANY (ZÁKON Č. 133/1985 SB., 
VYHLÁŠKA Č. 246/2001 SB., ZÁKON 

Č. 238/2000 SB.)
K základním předpisům patří zákon č. 133/1985 Sb., o požár-

ní ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona 
je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů 
a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech. Zákon stanoví 
povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických 
a fyzických osob, působnost orgánů státní správy a samosprávy 
na úseku požární ochrany a povinnosti jednotek požární ochrany. 
V úvodním ustanovení je stanovena obecná povinnost každému 
počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohro-
zil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Zákon upravuje členění 
provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí do tří 
kategorií, povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických 
osob a fyzických osob na úseku požární ochrany a postih těchto 
osob za neplnění těchto povinností. Rovněž obsahuje část pojed-

návající o výkonu státního požárního dozoru a jednotkách požární 
ochrany a další.

Některé podrobnosti k zákonu o požární ochraně upravuje 
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bez-
pečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci). Jedná se zejména o vymezení některých základních 
pojmů, např. požární bezpečnost, požární nebezpečí, požár, 
požárně bezpečnostní zařízení, hořlavá látka, veřejnost atd. Dále 
stanoví:

•  způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti a posu-
zování požárního nebezpečí

•  druh, obsah a způsob vedení dokumentace požární 
ochrany

•  podrobnosti k výkonu státního požárního dozoru

•  lhůta a způsob provádění pravidelných kontrol, dodržování 
předpisů o požární ochraně

•  způsob vytváření podmínek pro hašení požárů a pro 
záchranné práce, atd.

Zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sbo-
ru české republiky se zřizuje Hasičský záchranný sbor ČR, jehož 
základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek 
před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných udá-
lostech. Stanoví práva a povinnosti příslušníků, a další podrob-
nosti ke služebnímu poměru jako např.:

•  povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které 
v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob mají 
zůstat utajeny před nepovolanými osobami (§ 19)

•  oprávnění příslušníka vyzvat každého, aby nevstupoval na 
určená místa nebo aby se podrobil omezením vyplývajícím 
ze služebního zásahu (§ 4)

•  oprávnění provádět potřebná zjištění a služební úkony 
(§ 5)

• obsah služební přísahy (§ 11)

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB 
NA ÚSEKU PREVENCE

Základní povinnosti fyzických osob upravuje § 17 zákona 
o požární ochraně.

Fyzická osoba je povinna:

•  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejmé-
na při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných 
spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých 
nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo 
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

•  zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie 
a k uzávěrům plynu, vody a topení

•  plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany 
na označených místech

•  obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky 
požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem

•  zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věc-
ným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasné-
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ho použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky 
v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují 
na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky 
ve vlastnictví či užívání

•  vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání pod-
mínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce

•  umožnit orgánu státního požárního dozoru provede-
ní potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru 
a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout 
výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické exper-
tizy ke zjištění příčiny vzniku požáru

•  oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičské-
mu záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnos-
tech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní 
nebo užívá

•  dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární 
bezpečnosti výrobků nebo činností

Dále je v zákoně o požární ochraně uvedeno, že fyzická 
osoba nesmí:

•  vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany 
nebo zneužít linku tísňového volání

•  provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud 
nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon tako-
vých prací zvláštními právními předpisy,1l)

•  poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat 
použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků 
požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

•  omezit nebo znemožnit použití označených nástupních 
ploch pro požární techniku

•  používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek 
požární ochrany

• provádět vypalování porostů

DRUHY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PODLE 
ZÁKONA O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ZPŮSOB 

ZÍSKÁVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Odborná způsobilost je upravena § 11 a § 72 zákona o požár-

ní ochraně. Podrobnosti stanoví vyhláška o požární prevenci.

Podle zákona o požární ochraně rozlišujeme - odborně 
způsobilé osoby, techniky požární ochrany a preventisty 
požární ochrany.

Podle § 11 zákona o požární ochraně se odborně způsobi-
lými osobami rozumí:

•  znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany 
zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených 
krajskými soudy

•  fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany 
nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí 
je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku 
požární ochrany schválený ministerstvem

•  fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti 
před komisí ustavenou ministerstvem

•  příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR vykonávající 
funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o HZS ČR

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených 
povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způso-
bilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany.

Fyzickým osobám vydá Ministerstvo vnitra osvědčení na zákla-
dě jejich žádosti doplněné prokazatelným dokladem o ukončení 
studia, a splnění dalších stanovených podmínek např. ze zákona 
o správních poplatcích.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá před komisí minis-
terstva, která má lichý počet členů, nejméně3. Zkouška má dvě 
části, písemný test a ústní přezkoušení a zjišťují se při ní znalosti 
v rozsahu tematických okruhů podle přílohy vyhlášky o požární 
prevenci.

Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární 
ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před 
komisí ustavenou ministerstvem. 

Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě 
absolvování odborné přípravy, která se provádí před zahájením 
jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. Podrobnosti 
stanoví vyhláška o požární prevenci.

Příslušníci HZS ČR, zaměstnanci podniku a velitelé, strojníci 
a technici speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany 
mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způ-
sobilostí. Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje 
se osvědčením. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

POSTUP FYZICKÝCH OSOB PŘI POUŽÍVÁNÍ 
TEPELNÝCH, ELEKTRICKÝCH, PLYNOVÝCH 
A JINÝCH SPOTŘEBIČŮ, ZEJMÉNA STARŠÍ 

VÝROBY, U KTERÝCH NENÍ K DISPOZICI 
PRŮVODNÍ DOKUMENTACE (NÁVOD 
VÝROBCE NA OBSLUHU, PROVOZ, 

KONTROLY, POPŘÍPADĚ ÚDRŽBU ATD.)

Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spo-
třebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod 
výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupu-
je podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů 
a typů spotřebičů.

V případech uvedených výše nebo není-li bezpečná vzdálenost 
spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny 
a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou 
nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné 
vzdálenosti podle normativních požadavků, např. ČSN 06 1008 
Požární bezpečnost tepelných zařízení.

Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel uklá-
dá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

ZÁKLADNÍ DRUHY PŘENOSNÝCH HASICÍCH 
PŘÍSTROJŮ A JEJICH UMÍSTĚNÍ

Hasicí přístroje se nazývají podle typu hasiva, které obsahují 
(ČSN EN 3-7).
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V současné době to jsou:

•  vodní hasicí přístroje, včetně pěnových (mohou být vyrábě-
ny s přísadou proti zamrznutí nebo bez této přísady)

• práškové hasicí přístroje

• hasicí přístroje CO2

• hasicí přístroje s čistým hasivem

Podle konstrukce se rozlišují hasicí přístroje:

• pod stálým tlakem

• s tlakovou patronou

Umístění hasicích přístrojů
Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné 

a rychlé použití.

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a vol-
ně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze 
hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je 
omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasi-
cích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých 
prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije pří-
slušná požární značka umístěná na viditelném místě.

Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpo-
dobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů 
přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru 
předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo 
provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v přípa-
dě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci 
a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodo-
rovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na 
svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. 
Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné staveb-
ní konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí pří-
stroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI 
UMISŤOVÁNÍ NÁDOB S HOŘLAVÝMI NEBO 

HOŘENÍ PODPORUJÍCÍMI PLYNY FYZICKÝMI 
OSOBAMI

Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lah-
ve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných 
a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných 
místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní 
okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech 
určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů 
a ubytovacích zařízení. (§ 44 odst. 6 vyhl. č. 246/2001 Sb.)

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
PŘI UKLÁDÁNÍ HOŘLAVÝCH KAPALIN 

FYZICKÝMI OSOBAMI

V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 lit-
rů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných 

hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech 
a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se 
pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní 
a záložního paliva, které jsou součástí vozidel. (§ 44 odst. 5 vyhl. 
č. 246/2001 Sb.)

OCHRANA OBYVATELSTVA Z POHLEDU 
ZÁKONA Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM 

ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU A O ZMĚNĚ 
NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ, 

POJMY CIVILNÍ OCHRANA A OCHRANA 
OBYVATELSTVA

Rozumí se tím plnění úkolů civilní ochrany (čl. 61 Dodatkového 
protokolu I k Ženevským úmluvám), zejména varování, evakuace, 
ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpe-
čení jeho života, zdraví a majetku, dále pak úkoly civilní ochrany 
souvisejí především s ozbrojeným konfliktem.

Stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 
územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických 
a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při ochraně 
obyvatelstva před a podobu vyhlášení krizových stavů řeší zákon 
č. 239/2000 Sb.

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 
IZS a jejich působnost, působnost a pravomoc státních orgánů 
a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti 
právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 
a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatel-
stva před a po dobu vyhlášení krizových stavů.

Ochrana obyvatelstva - ochranou obyvatelstva pro úče-
ly krizového zákona se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, 
zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatel-
stva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví 
a majetku.

ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE A ORGÁNŮ OBCE 
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V OBLASTI 

OCHRANY OBYVATELSTVA
Obecní úřad:

•  zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím 
nebezpečím

• hospodaří s materiálem civilní ochrany

•  poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady 
a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje 
nebo vnějšího havarijního plánu

•  podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce

•  vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo 
staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci

•  seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem 
možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidač-
ními pracemi a ochranou obyvatelstva a za tímto účelem 
organizuje jejich školení

•  obec je oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany
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Obec s rozšířenou působností - plní stejné úkoly jako obec 
(výše uvedené úkoly), dále zajišťuje připravenost správního obvo-
du na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních 
prací a ochranu obyvatelstva.

Dle zákona 239/2000 Sb. plní úkoly obce s rozšířenou působ-
ností hasičský záchranný sbor kraje.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU PRO 
VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ, POJEM 

VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA A ZPŮSOBY 
VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA, ROZDÍL MEZI 

VAROVÁNÍM A VYROZUMĚNÍM

Jedná se o jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV), 
provozovaný Ministerstvem vnitra, který je technicky, provozně a 
organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, telekomunikační-
mi sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění. Tento systém 
slouží k varování obyvatelstva a k poskytování tísňových informací 
a dále k ověřování provozuschopnosti koncových prvků JSVV.

Jde o souhrn technických a organizačních opatření, zabezpe-
čujících včasné upozornění obyvatelstva na hrozící nebo nasta-
lou mimořádnou událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu 
obyvatelstva a majetku.

Zahrnuje zejména varovný signál „Všeobecná výstraha“, po 
jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatel-
stva o povaze nebezpečí a o opatřeních k ochraně života, zdraví 
a majetku.

Způsoby varování: 

• koncovými prvky varování

• hromadnými informačními prostředky

• náhradní způsoby varování

Varování - je souhrn technických a organizačních opatření 
zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva na hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událost, vyžadující realizaci opatření na 
ochranu obyvatelstva a majetku; zahrnuje zejména varovný signál 
po jehož provedení je neprodleně realizováno informování oby-
vatelstva o povaze nebezpečí a o opatřeních k ochraně života, 
zdraví a majetku,

Vyrozumění - je souhrn technických a organizačních opat-
ření zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící nebo 
nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, právnic-
kým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních 
plánů krajů nebo krizových plánů.

PROSTŘEDKY PRO VAROVÁNÍ 
OBYVATELSTVA, CHARAKTERISTIKA 

SIGNÁLŮ K VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘI 
VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V ČESKÉ 

REPUBLICE

•  sirény (rotační sirény, elektronické sirény, místní informační 
systémy s vlastnostmi elektronických sirén)

•  mobilní prostředky (rozhlasové vozy, megafony…)

• rozhlas, televize

•  ostatní prostředky (osobní sdělení např. neslyšícím osobám, 
psací telefony, faxy, SMS)

VAROVNÝ SIGNÁL „VŠEOBECNÁ 
VÝSTRAHA“, ROZDÍLNOST VAROVNÉHO 

SIGNÁLU OD OSTATNÍCH SIGNÁLŮ (SIGNÁL 
„POŽÁRNÍ POPLACH“, ZKUŠEBNÍ SIGNÁL 

K OVĚŘENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI SIRÉN)
Česká republika má v současné době jeden varovný 

signál:

„Všeobecná výstraha“ - (kolísavý tón sirény po dobu 
140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminu-
tových intervalech),

Kromě tohoto varovného signálu má však další signály, 
které neslouží k varování obyvatelstva:

•  signál „Požární poplach“ – přerušovaný tón sirény po 
dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 
25 vteřin trvalý tón), vyhlašuje se za účelem svolání jedno-
tek požární ochrany

•  zkušební tón sirény – nepřerušovaný tón sirény po 
dobu 140 vteřin (spouští se při ověřování provozuschop-
ností sirén zpravidla každou první středu v měsíci ve 
12.00 hodin)

Varovný signál – stanovený způsob akustické aktivace kon-
cových prvků varování před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí:

•  při akustické zkoušce sirén - „Zkouška sirén, zkouška 
sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouš-
ka sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

•  při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“ 
podle druhu hrozby nebo mimořádné události: 

•  „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná 
výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regi-
onálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstra-
ha, všeobecná výstraha.“

•  „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. 
Ohrožení zátopovou vlnou.Sledujte vysílání českého roz-
hlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové 
vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

•  „Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie, 
Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého roz-
hlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, 
chemická havárie, chemická havárie.“

•  „Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. 
Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání čes-
kého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační 
havárie, radiační havárie, radiační havárie.“

•  „Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. 
Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionál-
ních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec 
poplachu.“
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•  při vyhlášení signálu „Požární poplach“: „Požární 
poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasi-
čů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární 
poplach.“

ČINNOST OBYVATELSTVA 
PO VYHLÁŠENÍ VAROVNÉHO SIGNÁLU 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

•  okamžitě se ukrýt (vyhledat úkryt v nejbližší budo-
vě; úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, 
obchod, veřejná budova i soukromý dům (byt)

•  zavřít dveře a okna, vypnout ventilaci (siréna může s vel-
kou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, 
plynů, radiačních zplodin a jedů; uzavřením prostoru 
snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření)

•  zapnout rádio nebo televizi (informace o tom, co se sta-
lo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo 
a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích 
hromadných informačních prostředků)

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování 
a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 
12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování 
zkušebním tónem nepřerušovaným tónem sirény po dobu 
140 vteřin.

ZPŮSOB A ROZSAH 
KOLEKTIVNÍ OCHRANY

Způsob a rozsah kolektivní ochrany stanoví plán ukrytí, který je 
součástí havarijního plánu.

Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje 
v improvizovaných a ve stálých úkrytech,

V mírových podmínkách se využívá především improvizo-
vaného ukrytí, za válečného stavu i stálých úkrytů.

PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍ 
OCHRANY, JEJICH POUŽITÍ A KATEGORIE 

OSOB, JIMŽ SE PŘI STAVU OHROŽENÍ 
STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU 

VYDÁVAJÍ PROSTŘEDKY 
INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY

Prostředky individuální ochrany - jsou prostředky pro 
ochranu dýchacích cest a povrchu těla člověka před někte-
rými účinky zbraní hromadného ničení a průmyslových škod-
livin.

Zahrnují ochranné vaky a kazajky pro děti, ochranné mas-
ky pro děti i dospělé, ochranné filtry a ochranné oděvy.

V širším pojetí jsou to také prostředky pro ochranu pra-
covníků, které jsou předepsané zákoníkem práce, prostřed-
ky ochrany jednotlivce pro potřeby armády, dýchací přístroje, 
protichemické a ochranné oděvy pro záchranáře, jednodu-
ché prostředky individuální ochrany únikového typu a pro-
středky improvizované ochrany.

Prostředky individuální ochrany podle kategorie 
osob, jimž se při stavu ohrožení státu a válečného stavu 
vydávají

• dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku

• dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let

• dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let

•  ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních

• ochranné masky pro doprovod výše uvedených osob

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla 
je určena:

• k přesunu osob do stálých úkrytů

• k úniku ze zamořeného území

• k překonání zamořeného prostoru

•  k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu 
(OPJT)

• k evakuaci obyvatelstva

„MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST“ 
A „KRIZOVÁ SITUACE“

Mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvo-
laných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které 
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 
provedení záchranných a likvidačních prací,

Krizová situace - je mimořádná událost, při níž je vyhlášen 
stav nebezpečí nebo nouzový stav, stav ohrožení státu nebo 
válečný stav. Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nel-
ze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností 
správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému.

„ŽIVELNÍ POHROMA“ 
A NEJZÁVAŽNĚJŠÍ ŽIVELNÍ POHROMY 

V ČESKÉ REPUBLICE, 
NUTNÁ ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ 

OBYVATELSTVA
Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku 

škodlivého působení přírodních sil. Přináší škody na majetku, pří-
rodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí. Vzniká 
rychlým nebo pozvolným procesem mimořádných rozměrů, který 
je způsoben ději probíhajícími uvnitř i vně země, vlivem rozdílů 
teplot nebo jiných faktorů. Živelní pohromy postihují pevninu, vod-
stvo i atmosféru. 

Zemětřesení, sesuvy půdy, sopečná činnost, povodně, orkány, 
bouře, dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity atd. (v ČR např. 
povodně, rok 1997 a 2002).

Základní opatření k ochraně obyvatelstva: 

• varování a informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí

• evakuace ohroženého území

• ukrytí

• nouzové přežití
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PŘÍPRAVA OBYVATELSTVA 
K SEBEOCHRANĚ A VZÁJEMNÉ POMOCI 
PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE
•  příprava žáků základních a středních škol probíhá na zákla-

dě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
dle kterého se žáci každý rok v šesti vyučovacích hodinách 
seznamují s problematikou ochrany člověka za mimořád-
ných událostí

•  učí se zásadám chování při vzniku mimořádných událostí 
jako jsou živelní pohromy (povodně, požáry, zemětřese-
ní…), havárie s únikem nebezpečných látek do životního 
prostředí (únik chemických látek, havárie JEZ, ropné havá-
rie…)

•  hasiči a další složky IZS pomáhají školám různými formami 
(besedy, ukázky techniky, ukázková cvičení, dny otevřených 
dveří, výtvarné soutěže…)

•  ostatní obyvatelstvo se připravuje za využití všech dostup-
ných forem (tisk, rozhlas, televize, ukázky techniky, před-
nášky, besedy…)

•  hlavní odpovědnost za organizaci přípravy obyvatelstva 
mají obecní úřady k obyvatelům své obce a zaměstnava-
telé ke svým zaměstnancům za přispění všech základních 
a ostatních složek IZS

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB 
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY

Fyzická osoba je povinna

•  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejmé-
na při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných 
spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých 
nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo 
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

•  zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie 
a k uzávěrům plynu, vody a topení

•  plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany 
na označených místech

•  obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky 
požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem

•  zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věc-
ným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasné-
ho použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky 
v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují 
na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky 
ve vlastnictví či užívání

•  vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání pod-
mínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce

•  umožnit orgánu státního požárního dozoru provede-
ní potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru 
a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout 
výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické exper-
tizy ke zjištění příčiny vzniku požáru

•  oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, kte-
ré vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá

•  dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární 
bezpečnosti výrobků nebo činností

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které 
nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle 
zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpů-
sobily požár.

 Fyzická osoba nesmí

•  vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany 
nebo zneužít linku tísňového volání

•  provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud 
nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon tako-
vých prací zvláštními právními předpisy

•  poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat 
použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků 
požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

•  omezit nebo znemožnit použití označených nástupních 
ploch pro požární techniku

•  používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek 
požární ochrany

•  provádět vypalování porostů

 Fyzická osoba je povinna - umožnit výkon státního požární-
ho dozoru a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem 
státního požárního dozoru.

POVINNOSTI V SOUVISLOSTI SE 
ZDOLÁVÁNÍM POŽÁRU, VÝJIMKY

Z POVINNOSTI POSKYTNOUT TZV. OSOBNÍ 
NEBO VĚCNOU POMOC, POVINNOST 
VLASTNÍKA (SPRÁVCE, UŽIVATELE) 
NEMOVITOSTI UMOŽNIT VSTUP NA 

NEMOVITOST K PROVEDENÍ OPATŘENÍ 
NUTNÝCH KE ZDOLÁNÍ POŽÁRU, 

POVINNOST STRPĚT I ODSTRANĚNÍ ČÁSTI 
STAVBY

Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

• provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

•  uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opat-
ření k zamezení jeho šíření

•  ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo 
zabezpečit jeho ohlášení

•  poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na 
výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany 
nebo obce

Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky 
požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, 
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zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání 
požáru.

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc

Povinnost poskytovat pomoc se nevztahuje na

•  útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a pří-
slušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační 
služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci 
byl vážně ohrožen důležitý zájem služby

•  právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti 
veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich 
zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít 
za následek závažnou poruchu provozu u těchto práv-
nických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný 
závažný následek

•  právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdra-
votnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím 
pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních 
předpisů.

Fyzická osoba není povinna

poskytnout pomoc, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo 
jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Náhrada ušlého výdělku

Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostat-
ně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany 
na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo 
obce, náleží jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.

O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchranný 
sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Náhradu je nut-
no uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne 
vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.

Náhrada výdajů

Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří 
tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výda-
jů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, 
nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. 
Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u hasičského záchranné-
ho sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Hasičský 
záchranný sbor kraje o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu 
poskytuje.

Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 
poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů jiné právnické oso-
bě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů 
s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu 
byla věcná pomoc poskytnuta.

Právo na náhradu škody není dotčeno.

Vstup na nemovitosti

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit 
vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolá-
ní požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení 
jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení 
pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí 
nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje 
velitel zásahu.

Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požár-
ní ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen 
umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasič-
ským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednot-
ky požární ochrany organizují, předem uvědoměn, a to nejméně 
24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvi-
čením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání 
nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstu-
pem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský 
záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární 
ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení 
této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat 
jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

ORGÁNY VYKONÁVAJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU 
A SAMOSPRÁVU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ 

OCHRANY A JEJICH PŮSOBNOST

Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo 
a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku 
požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v pře-
nesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí.

 Ministerstvo na úseku požární ochrany

• schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany

•  předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu hasičského 
záchranného sboru a návrh na poskytnutí dotací občan-
ským sdružením

•  předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro 
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí

•  zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňo-
vání finančních prostředků ze státního rozpočtu na investič-
ní dotace na pořízení a obnovu požární techniky pro obce, 
jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním 
poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní 
obvod

•  po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární 
ochranu pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu 
a zabezpečuje přípravu na činnost v tomto období

•  řídí výkon státní správy

•  vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem stát-
ní správy na úseku požární ochrany

•  kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasičským 
záchranným sborům krajů

•  řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce 
výkon služby v jednotkách požární ochrany

•  zabezpečuje výzkum a vývoj

•  stanoví postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných 
případech se zjišťování těchto příčin zúčastňuje; zpracová-
vá rozbory příčin vzniku požárů

•  stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a edič-
ní činnosti na úseku požární ochrany a podílí se na jejím 
zabezpečování
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•  vytváří a provozuje informační systém požární ochrany

•  na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje 
odbornou a metodickou pomoc při posuzování dokumen-
tace staveb a technologií zvláštního významu

•  soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy 
jednotek požární ochrany a ústřední řízení záchranných prací

•  zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných 
událostí se zásahy jednotek požární ochrany

•  zabezpečuje provádění požárně technických expertíz

•  zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného 
sboru

 Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním před-
pisem technické podmínky požární ochrany technologií, podmín-
ky požární bezpečnosti výrobků a činností, u nichž hrozí nebezpe-
čí vzniku požárů a technické podmínky požární techniky, věcných 
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické 
podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání 
staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 
ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace 
osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požá-
ru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární 
ochrany. Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít 
hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo 
jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární 
ochrany staveb.

Hasičský záchranný sbor
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru plní úkoly 

ministerstva na úseku požární ochrany.

Hasičský záchranný sbor kraje

• zpracovává koncepci požární ochrany kraje

•  vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem stát-
ní správy na úseku požární ochrany

•  kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku 
požární ochrany

•  odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasič-
ského záchranného sboru kraje

•  zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasič-
ského záchranného sboru

•  řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární 
ochrany

•  koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatní-
mi orgány

•  soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních 
a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů vybraných obcí

•  zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro pří-
slušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje 
zákon

•  soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy 
jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací

•  zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných 
událostí se zásahy jednotek požární ochrany na území kraje

•  v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje 
odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských 
záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů podniků

•  projednává přestupky a správní delikty na úseku požární 
ochrany

•  zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochra-
ny v kraji a předkládá ji krajskému úřadu

•  zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční 
činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanove-
ného ministerstvem

Krajské úřady

• projednávají koncepci požární ochrany v kraji

•  vytvářejí podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek hasič-
ského záchranného sboru

•  organizují s hasičským záchranným sborem kraje požární 
ochranu v období stavu ohrožení státu a válečného stavu

•  hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednot-
kami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovol-
ných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich 
územní obvod a podílí se na financování jejich akceschop-
nosti, pořízení a obnově požární techniky

Rada kraje

• vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje

• stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení

  •  plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

  •  zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí

  •  požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru

  •  požární ochrany v budovách zvláštního významu

  •  požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší 
počet osob

Kraj

• projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji

•  k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami 
požární ochrany přispívá

  •  hasičskému záchrannému sboru kraje na financování 
jeho potřeb

  •  obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dob-
rovolných hasičů obcí

 Obec a obecní úřad

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

•  zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která pro-
vádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohro-
mách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly 
podle zvláštního právního předpisu 3a) ve svém územním 
obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
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za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohro-
mách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní 
době poskytuje odměnu

•  udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů obce

•  zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dob-
rovolných hasičů obce

•  zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce a požární ochrany

•  zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách 
hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popří-
padě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle 
§ 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle 
trvajícího zásahu na území obce

•  poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době 
3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo 
jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při 
požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohro-
mách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízené-
ho cvičení anebo nařízené odborné přípravy

•  zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky

•  zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany 
a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby 
svého územního obvodu

•  zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany

•  zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit 
požár

•  zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou 
použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů 
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

•  umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sbo-
ru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá 
na provoz a vybavení těchto jednotek

•  spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů 
k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce 
soustřeďovat finanční prostředky

•  organizuje preventivně výchovnou činnost

•  obecně závaznou vyhláškou

  •  vydává požární řád obce

  •  stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při 
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

 Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem právnickým 
osobám a podnikajícím fyzickým osobám

 Obecní úřad na úseku požární ochrany

•  zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce na jejich odborné přípravě

•  zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení 
státu a válečného stavu

Vybrané obecní úřady

•  zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje 
hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách 
a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod

•  zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod

•  na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky 
plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochra-
ny, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo 
pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva 
o sníženém početním stavu

DRUHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY, 
ZÁKLADNÍ ÚKOLY JEDNOTEK POŽÁRNÍ 

OCHRANY A JEJICH ČINNOST PŘI 
VÝKONU SLUŽBY SPADAJÍCÍ DO TZV. 

ORGANIZAČNÍHO A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
Jednotkami požární ochrany jsou

•  jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je 
složena z příslušníků hasičského záchranného sboru (dále 
jen „příslušník“) určených k výkonu služby na stanicích 
hasičského záchranného sboru kraje

•  jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je 
složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající 
fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako 
své zaměstnání (dále jen „zaměstnanec podniku“)

•  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena 
z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce 
požární ochrany jako své zaměstnání

•  jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je 
složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikají-
cí fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce 
požární ochrany jako své zaměstnání

Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce 

•  při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje 
za výkon občanské povinnosti. Činnost v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů obce při nařízeném cvičení nebo naří-
zené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu. 
Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané 
obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávním vzta-
hu k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému 
záchrannému sboru kraje.

 Zaměstnanci podniků, členové jednotek sborů dobro-
volných hasičů obcí a členové jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů podniků musí být starší 18 let a zdravotně způ-
sobilí.

 Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany včetně 
dislokace jednotlivých druhů a kategorií jednotek požární ochrany 
musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebez-
pečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při 
splnění požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu podle 
základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona.
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Jednotky požární ochrany používají jednotné barevné označe-
ní vozidel, lodí a letadel. Stanovené barevné označení vozidel, lodí 
a letadel jednotek požární ochrany mohou používat jen jednotky 
požární ochrany uvedené v odstavci 1.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR 
A JEHO ÚKOLY

Hasičský záchranný sbor České republiky: 

•  plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštní-
mi právními předpisy a jeho základním posláním je chránit 
životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat 
účinnou pomoc při mimořádných událostech

•  při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady 
a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými 
a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a zahra-
ničními subjekty

•  předmětem spolupráce je zejména stanovení práv 
a povinností při vzájemném poskytování pomoci a infor-
mací při mimořádných událostech, pokud tomu nebrá-
ní ustanovení jiných právních předpisů nebo povinnost 
mlčenlivosti

•  v čele generálního ředitelství je generální ředitel hasičského 
záchranného sboru

•  v čele hasičského záchranného sboru kraje je ředitel hasič-
ského záchranného sboru kraje

Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří:

•  generální ředitelství hasičského záchranného sboru, které 
je součástí Ministerstva vnitra

•  hasičské záchranné sbory krajů

•  Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná 
škola požární ochrany ve Frýdku-Místku

Úkoly Hasičského záchranného sboru České republiky: 

OPRÁVNĚNÍ, ZÁKLADNÍ POVINNOSTI 
PŘÍSLUŠNÍKA HZS ČR A VYNĚTÍ 
Z POVINNOSTI PROVÉST ZÁSAH

OPRÁVNĚNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ
Příslušník je oprávněn, vyžaduje-li to účinné zabezpečení plně-

ní úkolů hasičského záchranného sboru, vyzvat každého, aby 
nevstupoval na určená místa nebo aby se podrobil omezením 
vyplývajícím z provedení služebního zásahu (dále jen „zásah“); 
zásahem se rozumí zejména ochranná, záchranná a likvidační 
opatření prováděná hasičským záchranným sborem. Každý je 
povinen výzvy příslušníka uposlechnout. Příslušník je oprávněn 
vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby 
prokázala svoji totožnost, a tato osoba je povinna výzvě vyhovět.

Příslušník s odpovídající odbornou způsobilostí je oprávněn 
v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti osob a ochrany majetku 
používat výbušniny a výbušné předměty.

Příslušník je oprávněn požadovat od právnických a fyzických 
osob informace potřebné k plnění základních úkolů hasičského 
záchranného sboru.

Příslušníci jsou oprávněni provádět potřebná zjištění a služební 
úkony, nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřeb-
nou součinnost; úkonem se rozumí činnost prováděná při výkonu 
státní správy v oboru působnosti hasičského záchranného sbo-
ru. Při provádění úkonů jsou příslušníci oprávněni ke vstupu do 
objektů a zařízení a ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou 
k řádnému provedení těchto činností.

Příslušník je k provedení zásahu, který nesnese odkladu, 
oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. 
Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehro-
zí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník povi-
nen neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky.

O vstupu do vojenských objektů, do objektů Policie České 
republiky, Bezpečnostní informační služby, Vězeňské služby Čes-
ké republiky a Celní správy České republiky platí zvláštní právní 
předpisy. 

Zvláštní povinnosti příslušníků

Příslušník je i v době mimo službu povinen provést zásah, 
popřípadě učinit jiná opatření k provedení zásahu.

Při provádění zásahu nebo úkonu je příslušník povinen dbát, 
aby v souvislosti s touto činností nevznikla osobám bezdůvodná 
újma a aby případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil 
míru nutnou k dosažení účelu prováděného zásahu nebo úko-
nu. Je rovněž povinen dbát, aby na majetku, který je předmětem 
zásahu, nevznikly odcizením nebo poškozením škody, kterým lze 
zabránit, a to do doby jeho převzetí vlastníkem, uživatelem nebo 
Policií České republiky.

Příslušník není povinen provést zásah, jestliže

•  je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způso-
bem snižují jeho schopnost jednání,

•  není k jeho provedení odborně vyškolen ani vycvičen nebo 
vybaven odpovídajícími technickými prostředky, přičemž 
povaha zásahu takové odborné vyškolení, vycvičení nebo 
vybavení technickými prostředky vyžaduje.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
A JEHO ZÁKLADNÍ A OSTATNÍ SLOŽKY

Pod pojmem integrovaný záchranný systém - se rozumí 
koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné udá-
losti a při provádění záchranných a likvidačních prací,

 Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik 
mimořádné události a při potřebě provádět současně záchran-
né a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného 
záchranného systému.

 Složky integrovaného záchranného systému

• Základní složky integrovaného záchranného systému

  • Hasičský záchranný sbor České republiky

  •  jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 
kraje jednotkami požární ochrany

  •  zdravotnická záchranná služba

  • Policie České republiky

• Ostatní složky integrovaného záchranného systému 
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  • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil

  • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory

  • ostatní záchranné sbory

  • orgány ochrany veřejného zdraví

  • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby

  • zařízení civilní ochrany

  •  neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít 
k záchranným a likvidačním pracím. 

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytu-
jí při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na 
vyžádání.

V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integro-
vaného záchranného systému také odborná zdravotnická zaříze-
ní na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované 
péče obyvatelstvu.

Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují 
nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné 
události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořád-
né události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po 
celém území České republiky.

Působením základních a ostatních složek v integrovaném 
záchranném systému není dotčeno jejich postavení a úkoly sta-
novené zvláštními právními předpisy.

Složky integrovaného záchranného systému jsou při zásahu 
povinny se řídit příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny starosty 
obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje, v Praze primátora 
hlavního města Prahy nebo Ministerstva vnitra, pokud provádějí 
koordinaci záchranných a likvidačních prací.

Složka integrovaného záchranného systému zařazená v pří-
slušném poplachovém plánu integrovaného záchranného systému 
kraje je povinna při poskytnutí pomoci jinému kraji nebo kraje o tom 
informovat své místně příslušné operační a informační středisko 
integrovaného záchranného systému; poplachovým plánem inte-
grovaného záchranného systému okresu se rozumí požární popla-
chový plán okresu vydaný podle zvláštního právního předpisu.

Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového 
stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se složky inte-
grovaného záchranného systému řídí pokyny Ministerstva vnitra. 
Za stavu nebezpečí se složky integrovaného záchranného systé-
mu na území příslušného kraje řídí pokyny toho, kdo vyhlásil stav 
nebezpečí podle zvláštního právního předpisu.

OBSAH A ZÁVAZNOST PRAVIDELNÉ 
ODBORNÉ PŘÍPRAVY A SYSTÉM 

OVĚŘOVÁNÍ
Pravidelná odborná příprava 

• zúčastňují se jí všichni hasiči a ostatní příslušníci

zahrnuje:

• prohlubování odborných znalostí

• tělesnou přípravu

• prověřovací a taktické cvičení

Základní zaměření stanoví ministerstvo. Podle tohoto zaměření 
se v jednotce zpracuje plán odborné přípravy, v němž se zohlední 
předurčenost jednotky k záchranným pracím. Součástí odbor-
né přípravy mohou být i instrukčně metodická zaměstnání nebo 
specializační kurzy ve vzdělávacích zařízeních ministerstva nebo 
hasičského záchranného sboru kraje.

Pravidelnou odbornou přípravu zaměstnanců podniků a členů 
řídí, organizují a ověřují velitelé jednotek; u příslušníků zařazených 
v jednotce hasičského záchranného sboru kraje a u ostatních pří-
slušníků, kteří zastávají funkce u hasičského záchranného sboru 
kraje, ředitel hasičského záchranného sboru kraje a u ostatních 
příslušníků, kteří zastávají funkce u generálního ředitelství, gene-
rální ředitel.

Ověřuje se jedenkrát v každém kalendářním roce. Ověřením 
se rozumí také přezkoušení znalostí a praktických dovedností 
u každého hasiče jednotky. O výsledku ověření se vyhotoví proto-
kol, který je součástí dokumentace o odborné přípravě.

Hasiči, který neuspěje při ověření pravidelné odborné přípravy, 
se umožní nejpozději do 3 měsíců toto ověření opakovat.

Za účelem udržení a prohloubení odborných znalostí se orga-
nizují specializační kurzy, přednášky, semináře, instrukčně meto-
dická zaměstnání a jiné formy teoretického a praktického výcviku 
hasičů.

V rámci prohlubování odborných znalostí se hasiči a ostatní pří-
slušníci podrobí jedenkrát za 2 roky přezkoušení znalosti bezpeč-
nosti práce, pokud předpisy o bezpečnosti práce nestanoví jinak

•  hasiči a ostatní příslušníci určení k používání dýchacích pří-
strojů procvičí nejméně jedenkrát za 3 měsíce použití těchto 
přístrojů

•  hasiči určení k používání protichemických ochranných odě-
vů a oděvů proti sálavému teplu a ohni procvičí nejméně 
jedenkrát za půl roku použití těchto oděvů

•  hasiči určení k používání prostředků pro detekci plynů 
a nebezpečných látek procvičí nejméně jedenkrát za měsíc 
použití těchto prostředků

•  určení k řízení vozidel s právem přednostní jízdy, kteří v prů-
běhu 4 týdnů neřídili požární automobil určený pro výjezd 
k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní 
kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce nej-
méně 10 km bez použití výstražného zařízení

•  hasiči z povolání, jimž má být svěřeno řízení vozidla s prá-
vem přednostní jízdy nebo jestliže jako řidiči vozidla s prá-
vem přednostní jízdy měli dopravní nehodu, při které došlo 
k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví, se podrobí bezodkladně 
psychodiagnostickému vyšetření

Procvičením se rozumí i použití požární techniky a věcných 
prostředků požární ochrany při zásahu.

Tělesná příprava - zahrnuje všeobecnou tělesnou přípravu 
zaměřenou na udržení fyzické zdatnosti a rozvoj pohybových 
vlastností a speciální tělesnou přípravu odpovídající charakteru 
činnosti při zásahu jednotek. Speciální tělesnou přípravou jsou 
disciplíny požárního sportu a také cvičení s prvky hasičské, lezec-
ké, potápěčské a záchranářské činnosti a práce na vodě.
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V rámci tělesné přípravy mohou být organizovány sportovní 
soutěže, včetně mistrovství České republiky a mezinárodní sou-
těže. Náklady spojené s organizací soutěží nese ten, kdo soutěž 
organizuje. Náklady spojené s reprezentací Hasičského záchran-
ného sboru České republiky nesou generální ředitelství a hasičské 
záchranné sbory krajů.

Prověřovací cvičení - je určeno k prověrce akceschopnosti 
jednotek, k prověření požárního řádu obce, k prověření dokumen-
tace zdolávání požárů, havarijních plánů nebo k ověření součin-
nosti mezi jednotkami a složkami integrovaného záchranného 
systému. Součástí tohoto cvičení může být i vyhlášení cvičného 
požárního poplachu. Taktické cvičení se provádí za účelem pří-
pravy jednotek nebo štábů na zdolávání požárů nebo záchranné 
práce při mimořádných událostech.

Prověřovací cvičení je oprávněn nařídit

• generální ředitel nebo jeho zástupce

•  ředitel hasičského záchranného sboru kraje nebo jeho 
zástupce

•  ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru 
kraje nebo jeho zástupce

•  velitel jednotky a příslušníci, kteří v rámci výkonu státního 
požárního dozoru kontrolují akceschopnost jednotky

•  starosta obce pro jednotku, kterou obec zřídila

•  statutární zástupce právnické osoby nebo podnikající fyzic-
ké osoby pro jednotku, kterou zřídily

Taktická cvičení - organizují velitelé jednotek v souladu 
s ročním plánem odborné přípravy. Dokumentaci taktického cvi-
čení schvaluje ředitel územního odboru hasičského záchranné-
ho sboru kraje v případě, že se do taktického cvičení zapojují dvě 
a více jednotek nebo ředitel hasičského záchranného sbo-
ru kraje, pokud cvičení svým rozsahem přesáhne územní 
působnost územního odboru hasičského záchranného sbo-
ru kraje.

VODA JAKO HASEBNÍ LÁTKA 

Voda pro svůj široký výskyt a různorodost hasebních efektů je 
dosud nejpoužívanější hasební látkou.

Pro požární účely se používá buď jako:

• chemický jedinec, t.j. bez jakýchkoliv přísad

•  ve směsi s různými chemikáliemi, které její hasební vlast-
nosti zlepšují

Výskyt a úprava vody
Voda tvoří v podobě oceánů hlavní část zemského povrchu, 

účastní se i výstavby těl živočichů a rostlin. V atmosféře je voda 
obsažena ve formě páry a při ochlazení se z ní sráží v podobě 
mlhy, mraků, deště jinovatky, sněhu a krup. Ke všem uvedeným 
formám výskytu vody je potřeba ještě připočítat řeky a potoky na 
naší planetě, přehrady, jezera, rybníky a rovněž vodu podpovrcho-
vou. Přírodní voda není nikdy chemicky čistá. Podle svého původu 
jsou v ní rozpuštěné různé minerální látky. Mnoho rozpuštěných 
látek obsahuje např. mořská voda. Tvrzení, že relativně nejčistší 
povrchovou vodou je voda dešťová dnes již neplatí. Kyselé deště, 

zejména v průmyslových oblastech, obsahují všechny ve vodě 
rozpustné odpadní látky technologických procesů. 

Fyzikální vlastnosti vody, důležité v hasební 
technice

Čistá voda je bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu, v silné 
vrstvě namodralá. V životě lidí sehrává důležitou roli, a proto řada 
fyzikálních konstant látek je odvozena právě od vlastností vody. 
Např. základní body Celsiovy teplotní stupnice jsou odvozeny od 
skupenských změn vody. Teplota, při níž existuje voda a led za 
normálního tlaku vedle sebe, byla vzata za nulový bod Celsiovy 
stupnice. Při tuhnutí vody se zvětšuje její objem o 1/10. To je pří-
činou roztržení stěn nádob, potrubí a hadic, jestliže nejsou dosta-
tečně elastické. Teplota 100°C je definována bodem, při němž 
voda vře za normálního tlaku. Přechodem kapalné vody na vodní 
páru se rovněž mění její objem, a to 1700 krát. Měrná hmotnost 
vody se mění s měnící se teplotou, maximální hodnoty měrné 
hmotnosti dosahuje voda při teplotě 4°C a tato měrná hmotnost 
se rovná jedné. Nad teplotou 4°C a pod ní měrná hmotnost vody 
je menší. Tomuto chování vody říkáme anomálie vody. Má svůj 
velký význam pro život v přírodě, ale i pro požární techniku. Voda 
o teplotě 4°C klesá ke dnu a lehčí led plave na povrchu a vytvá-
ří ochrannou vrstvu proti dalšímu zamrzání. Z hlediska požární 
techniky musíme uvažovat i s takovými vlastnostmi vody, jako 
jsou termický rozklad a elektrická vodivost vody. 

Chemické vlastnosti vody, důležité 
v hasební technice

Molekuly vody - H2O vznikají slučováním atomů kyslíku s ato-
my vodíku. Vzhledem k rozdílné elektronegativitě uvedených prv-
ků má molekula vody na straně kyslíku záporný náboj (přebytek 
elektronů) a na straně vodíku náboj kladný (nedostatek elektronů). 
Říkáme, že molekuly vody mají polární charakter a nebo že voda 
je nejznámějším a nejpoužívanějším polárním rozpouštědlem 
anorganických a mnohdy i organických sloučenin. 

Přísady pro zvýšení hasebního účinku vody
Hasební účinek vody lze zvyšovat přídavkem různých chemi-

kálií do vody, např. různé typy smáčedel od „klasických“ anionak-
tivních až po Pyrocool, nebo různé, často velice dokonalé typy 
pěnotvorných přísad. Smáčedla jsou povrchové aktivní organické 
sloučeniny, které výrazně snižují povrchové napětí vody. Této jejich 
vlastnosti se využívá v hasební technice a v ještě širším měřítku 
také v jiných oblastech. Některé tuhé látky, např.gumu, rašelinu, 
dřevitou moučku, uhelný prach, tkaniny, případně materiály spe-
ciálně zabalené, v případě požáru hasit vodou buď vůbec nelze, 
nebo jen velmi obtížně a s velikým přebytkem vody. Pro hašení 
těchto látek se doporučuje použít roztoků klasických smáčedel. 
V hasební technice se smáčedla uplatňují pouze ve spojení 
s vodou. První dávka vody se smáčedlem zasahující ohnisko 
požár pouze tlumí a omezuje vývoj plamenů a plynů, další roztok 
smáčedla ve vodě, díky svému smáčecímu účinku snáze zatéká 
do popraskaného materiálu a hasí velmi intenzivně. S úspěchem 
lze použít roztoky smáčedel při hašení lesních požárů. Při použití 
0,3% roztoku (tj. 3 litry na 1000 litrů ) anionaktivního smáčedla se 
snižuje spotřeba vody o 30 až 50% a zkracuje se doba potřebná 
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k uhašení požáru. Roztoky smáčedel lze použít při hašení tam, 
kde je možno použít vodu jako hasební látku. Omezení platná 
pro vodu, platí v plném rozsahu i pro vodu se smáčedly. Jako 
smáčedel se kromě různých průmyslových smáčedel používá 
s úspěchem syntetických pěnidel, např. Pyr, Finiflam. Pyrocool 
patří z chemického hlediska do skupiny neionogenních smáče-
del. Používá se ve formě 0,4% vodného roztoku ve vodě k hašení 
požárů tříd A, B i C. Je hasební látkou s vysokým ochlazujícím 
účinkem a umožňuje razantní zásah při současné zvýšené ochra-
ně zasahujících hasičů. Podstatou ojedinělého hasebního účinku 
je prudké ochlazení požářiště vlivem fyzikálních dějů uvnitř pla-
mene. Současné rozptýlení aktivní látky v okolí plamene vytvá-
ří vrstvu s vysokou tepelnou vodivostí, která zajistí odvod tepla 
a jeho vyzáření do okolního prostoru. Pyrocool s vodou vytváří 
homogenní roztok, je netoxický, manipulace s ním nevyžaduje 
žádná zvláštní opatření. Vodní roztok při doporučeném způsobu 
použití neohrožuje zdraví člověka, zvířat ani rostlin. Je biologicky 
odbouratelný a není závadný pro životní prostředí.

Hasební efekty vody
Nejvýznamnějším hasebním efektem vody je efekt chladicí. 

Voda má neobyčejně vysokou hodnotu tepla výparného (teplo 
potřebné k převedení 1 kg kapaliny při bodu varu do skupenství 
plynného) a proto může z požářiště pohltit veliké množství tepla. 
Hořící látka se ochladí pod teplotu vzplanutí a hoření je přerušeno. 

Kromě chladicího efektu působí voda jako hasební látka 
i svým dusivým efektem. Odpařením vody se zvětší její objem 
a vzniklá pára vytěsňuje z požářiště vzdušný kyslík. U žhnoucích 
látek (dřevo, textilie a další) však není dusivý efekt vody významný. 
Molekuly žhnoucích látek totiž zpravidla obsahují dostatek kyslíku 
potřebného pro hoření, čímž může být žhnutí udržováno. Voda 
jako výborné rozpouštědlo se mísí i s řadou hořlavých kapalin 
(např. líh, glykol, aceton, kyselina octová a další). 

Při hašení požáru hořlavých ve vodě rozpustných kapalin, 
působí voda i svým zřeďovacím účinkem. 

Mechanickým účinkem vodní clony lze oddělit hořlavé látky od 
zdroje požáru. Voda zde působí svým dělicím efektem. 

Hasební účinek vody je ovlivněn: 

• vlastnostmi hořlavých látek

•  velikostí kapiček vody, optimální účinnosti dosahují kapičky 
o průměru 0,1 až 1 mm, této velikosti je dosaženo u proud-
nic při tlaku kolem 0,4 MPa

• intenzitou dodávky

• přísadami chemikálií

Hasební účinek vody je rovněž závislý na způsobu, jakým je 
hasební látka k ohnisku požáru přivedena. Voda jako hasební lát-
ka se převážně používá při požárech: 

•  žhnoucích látek v podobě sprchového nebo plného 
proudu

•  kapalných uhlovodíků s teplotou varu vyšší než 80°C, a to 
v podobě sprchového proudu

•  v uzavřených místnostech v podobě mlhového proudu, či 
vodní páry

Přednosti a nedostatky vody v hasební technice 

K přednostem náleží zejména: 

•  vysoký chladicí efekt-používá se proto nejen k hašení požá-
ru, ale i k chlazení objektů v blízkosti požáru

•  dostupná cena a výskyt téměř všude

•  relativně jednoduchá dopravitelnost

• chemická neutralita a nejedovatost

•  možnost využití její mechanické energie ke stržení požár-
ních mostů, uvolnění otvorů, k rozbití střech, komínů 
apod. 

K nedostatkům vody jako hasiva patří: 

•  při nízkých teplotách tuhne a mění svůj objem

•  vodou nelze hasit hořlavé kapaliny s teplotou varu pod 
80°C, protože chladicí efekt je neúčinný, problematické 
hašení hořlavých kapalin obecně

•  škody způsobené vodou na budovách, zařízeních a sklado-
vaných materiálech, zejména v prostorách požárem ještě 
nezachvácených, mohou být neúměrně vysoké

•  u požárů prašných produktů je voda bez smáčedla velmi 
málo účinná

•  požáry zařízení pod elektrickým napětím – nutnost zvlášt-
ních opatření z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem

Klady a nedostatky je vždy nutno pečlivě zvážit a vodu jako 
hasební látku nasadit především tam, kde díky jejím dobrým 
vlastnostem můžeme očekávat zaručené výsledky. 

Zákaz hašení vodou: 

•  plné proudy se nesmí používat při požárech objektů, kde 
se nacházejí usazené hořlavé prachy – nebezpečí zvíření 
prachu a výbuchu

•  požáry hořlavých kovů a jejich slitin – hořčík, hliník, dural, 
sodík, draslík. lithium atd.) – nebezpečí výbuchu (lze pouze 
v případě velkého přebytku vody)

•  požáry objektů, kde se nachází karbid vápníku – nebezpečí 
výbuchu

•  hořící saze, rozžhavené železo a uhlí – nebezpečí výbuchu 

POŘADOVÁ PŘÍPRAVA, VZDÁVÁNÍ POCTY, 
ZÁSADY PRO JEDNÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ 

PŘÍSLUŠNÍKŮ PŘI VÝKONU SLUŽBY
Obecné zásady při provádění pořadového výcviku 

Základní pojmy 

• Tvar - je určené seskupení hasičů při společné činnosti.

•  Rozestup - je mezera mezi hasiči (jednotkami PO) v tvaru 
do šířky.

•  Vzdálenost - je mezera mezi hasiči (jednotkami PO) v tvaru 
do hloubky.

•  Krajník - je hasič stojící (pohybující se) na začátku řady 
nebo zástupu na boku tvaru.
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•  Šířka - tvaru je vzdálenost mezi boky tvaru.

• Čelo - tvaru je přední strana tvaru, má pravý a levý bok. 

Druhy tvarů 
•  Nástupový tvar - je tvar, v němž hasiči (jednotky PO) 

nastupují vedle sebe v řadu se stanovenými rozestupy. 

•  Řad - je tvar, v němž hasiči stojí vedle sebe na stejné úrovni. 

•  Dvojřad (trojřad, čtyřřad) - je tvar, který tvoří řady za sebou 
na vzdálenost předpažení. Je- li v dvojřadu lichý počet hasi-
čů, nastoupí poslední hasič vždy do prvního řadu. 

•  Pochodový tvar - je zástup, dvojstup, trojstup, sloužící 
pro přesun z místa na místo. 

•  Zástup - je pochodový tvar, v němž jsou hasiči seřazeni 
v zákrytu za sebou na vzdálenost předpažení. 

•  Dvojstup (trojstup, čtyřstup a vícestup) - je pochodový 
tvar, skládající se z více zástupů vedle sebe na základě sta-
noveného rozestupu.

•  Sevřený tvar - je tvar, v němž hasiči nastupují vedle sebe 
tak, že opřou-li levou paži pěstí do pasu hřbetem ruky 
dopředu, dotýkají se loktem svého souseda. Za sebou stojí 
na vzdálenost na předpažení tak, že se prsty levé ruky dotý-
kají levé lopatky hasiče stojícího před ním. 

•  Rozevřený tvar - je tvar, v němž hasiči stojí vedle sebe 
s rozestupy na upažení levé paže, kde se prsty dotýkají 
ramene souseda nebo s rozestupy nařízenými velitelem. 

•  Pochodový proud - je tvar, který tvoří jednotky PO seřaze-
né (jdoucí, jedoucí) za sebou. 

•  Sraz - je tvar, v němž jednotky PO stojí vedle sebe v prou-
dech se stanovenými rozestupy. 

Provádění pořadového výcviku
• Hasiči nastupují v tvaru podle velikosti. 

•  Velitel nenechává hasiče dlouho stát v postoji pro ně namá-
havém nebo nepříznivém. Velitel stojí při provádění pořa-
dového výcviku před tvarem na vzdálenost dvou kroků 
nebo na vzdálenost šířky tvaru. Při výcviku si všímá hasičů 
a opravuje jejich chyby.

Povely a povelová technika pro pořadový 
výcvik

Velitel ovládá činnost jednotky PO a hasičů při pořadovém 
výcviku pomocí povelů. Povel musí být dostatečně hlasitý, zřetel-
ný, jasný i stručný a především srozumitelný. Musí také obsahovat 
všechny nutné údaje pro provedení příslušného cviku nebo úko-
nu. Velitel při vydávání povelů musí stát v základním postoji, za 
pochodu respektuje pochodový krok nařízený tvaru. 

Povel se zpravidla skládá z:

•  Oslovení - jímž se určuje adresát povelu a slouží také 
k vyvolání pozornosti hasičů v tvaru popř. mimo něj. Pří-
klad oslovení: „Jednotko, .....!“, „Velitelé družstev,....!“, 
„Četo,....!“, „Útvare,....!“. 

•  Obsahu - návěští, které určuje provedení povelu. Obsa-
hem povelu může být, např. směr nástupu a druh tvaru. 

Pokud jde o jednoduchý úkon, např. základní postoj, nemu-

sí být v povelu obsah definován. 

•  Výkonného povelu - po jehož odeznění se povel provede. 

Příklad povelu: „Družstvo, směr požární stanice, v řad 
- NASTOUPIT!“. Mezi oslovením nebo obsahem povelu 

a výkonným povelem je vhodné udělat pomlku. 

Oslovení ve zvláštních případech použití 

•  Jestliže chce nadřízený dát povel nebo rozkaz podříze-
ným velitelům v průběhu zaměstnání stojících mimo tvar, 

provádí oslovení následovně: „Velitelé družstev!“. Na 

tento povel se velitelé družstev otočí čelem k nadřízenému 

a vzpaží pravou ruku. Ruku připaží po vydání další části 

povelu. Pokud po oslovení následuje ihned výkonný povel 

(např. „Velitelé družstev, KE MNĚ!“), velitelé ruku po 

oslovení nezdvíhají. 

•  K upoutání pozornosti hasičů a velitelů se před výkon-

nými povely „POZOR!“, a „Vpravo HLEĎ!“ tvar oslovuje: 

„Družstvo, vpravo HLEĎ!“. 

•  Konkrétní hasič v tvaru nebo mimo něj se oslovu-
je hodností a jménem, popř. jen jménem nebo hodnos-

tí. Příklad: „Pane podplukovníku Nováku!“, „Pane 
Nováku!“, „ Pane podplukovníku !“. U jednotek PO, 

které používají jen funkční označení může být použito 

oslovení funkcí. Příklad: „Pane veliteli družstva!“. Hasič 

stojící mimo tvar se postaví čelem k tomu, kdo jej oslovil. 

Hasič stojící v tvaru pouze otočí hlavu ve směru k tomu, 

kdo jej oslovil. 

Přebírání velení při pořadovém výcviku Došlo-li ke změně veli-

tele, vydává nový velitel po převzetí velení povel, který se skládá 

z oslovení a obsahu - informace o převzetí velení. Pokud hasiči 

stojí mimo tvar, obrátí se po odeznění povelu čelem k velícímu. 

Příklad : „Družstvo, na můj povel!“. 

Použití některých výkonných povelů bez předchozího oslovení 

nebo obsahu povelu. 

•  „POZOR!“ - velí se před povely k provedení určité činnosti, 

jestliže jednotka PO nestojí v základním postoji nebo nepo-

choduje pořadovým krokem. 

•  „ZPĚT!“ - velí se pokud byl vydán chybný povel, nebo byl 

povel špatně vykonán.

Základní povely na místě
Základní postoj Základní postoj na místě zaujímá hasič při 

svém oslovení nebo při oslovení celé jednotky PO v rozchodu, 
před povelem k nástupu a po zaujmutí místa v tvaru. Základní 
postoj se zaujímá i bez povelu, při hlášení, při vzdávání pocty 
a velitelem při vydávání povelů. Základní postoj se zaujímá při 
následujících výkonných povelech: 

•  Povel: „POZOR!“. Provedení: Hasič se postaví zpříma, 
patami nohou u sebe a špičkami na stejné úrovni rozevře-
nými na šířku chodidla. Tělo je vzpřímeno a lehce nachýle-
no kupředu. Nohy jsou v kolenou napřímené, prsa vypjatá, 
břicho mírně vtažené. Ramena jsou vyrovnaná, paže volně 
spuštěné tak, že dlaně jsou obrácené dovnitř a přiléhají ke 
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stehnům. Prsty na rukou jsou přirozeně sevřeny. Hasič má 
hlavu vzpřímenou a hledí přímo před sebe. 

•  Povel: „Družstvo, KONČIT!“. Provedení: Hasič zaujme 
základní postoj. 

•  Povel: „NASTOUPIT!“. Provedení: Po zaujetí místa v tvaru 
hasič zaujme základní postoj. 

Pohov
•  Pohov je postoj, který se velí v případech, kdy by další setr-

vání v základním postoji bylo neúnosné nebo nepraktické 
z hlediska činnosti tvaru. Postoj se provádí na výkonný 
povel „POHOV!“. 

•  Provedení: Hasič zůstává na svém místě v tvaru. Ukročí le-
vou nohou vlevo, ruce dá za záda a skřížené drží za zápěstí 
tak, že pravá ruka uchopí levou. Nemluví a nesnižuje svou 
pozornost. 

Volno 
•  Postoj na výkonný povel „VOLNO!“ se vydává zejména při 

delším setrvání hasičů v tvaru a v případě, že delší dobu 
nebudou následovat další povely. 

•  Provedení: Hasič zůstává na svém místě v tvaru, stojí volně, 
upraví si výstroj a může polohlasně rozmlouvat. Vystoupit 
z tvaru nebo kouřit smí jen se souhlasem velitele. Povel 
„VOLNO!“ se může dávat přímo bez předchozího povelu 
„POHOV!“. 

Otáčení hlavy 
•  Otáčení hlavy se používá zejména při zdravení a vzdává-

ní pocty v tvaru. Povel se skládá z oslovení a výkonného 
povelu, kterým se určuje směr otočení hlavy. Otočení hla-
vy zpět se provádí na povel „Přímo HLEĎ!“. Uvedeného 
povelu se rovněž použije při ukončení vyrovnání nástupo-
vého tvaru. 

•  Provedení: Hasič otočí hlavu v daný směr. Při tom nehýbá 
rameny.

Obraty na místě 

•  Povel: „Čelem VZAD!, Vlevo V BOK!“, Vpravo V BOK !“

•  Provedení: Obraty vzad, vlevo v bok, se provádějí otočení 
doleva na podpatku levé a na špičce pravé nohy - první 
doba (raz). Na druhou dobu se pravá noha přisune k levé 
(dva). Celý obrat se provádí po odeznění výkonném povelu 
a to v intervalu a rychlosti povelu, např. vlevo .v bok - raz 
.dva, vlevo.....v bok - raz....dva. Obrat vpravo v bok se 
provádí otočením na podpatku pravé nohy a špičce levé 
nohy. Obraty na místě provádí velitel tvaru i bez povelu, je -li 
v základním postoji.

Vzdávání pocty 

Hasiči a jednotka PO vzdávají poctu: 

•  státní vlajce nesené v čele tvaru nebo slavnostně vztyčova-
né nebo snímané

• standartě prezidenta České republiky

• při státní hymně

•  při pohřbech po dobu, po kterou je kolem nich nesena 
nebo vezena rakev se zemřelým

Hasič ve stejnokroji vzdává poctu 

• ve tvaru - velí velitel tvaru

•  mimo tvar - vzdává poctu každý hasič samostatně. Pokud 
je hasič přítomen vzdávání pocty u jiné složky ( Armáda ČR, 
Policie ČR, apod) přizpůsobí se

Hasiči nevzdávají poctu při 
• zásahu, pokud to situace nedovoluje

•  provádění fyzické přípravy a disciplín požárního sportu, 
v dopravních prostředcích, při divadelních představeních, 
na koncertech apod. 

• výkonu práce, kterou nelze přerušit vzdáváním pocty

•  jídle a provádění osobní hygieny. 4. Velitel nebo hasič 
s pokrývkou hlavy mimo tvar, vzdávají poctu tak, že zdraví 
rukou Pokud je hasič mimo tvar a nemá pokrývku hlavy, 
vzdává poctu základním postojem

Pocta v tvaru na místě 

•  Povel: „Družstvo (četo) POZOR!“, „Družstvo, (četo), 
vpravo HLEĎ!“. 

•  Provedení: Po tomto povelu provede velitel tvaru obrat ve 
směru k objektu pocty a pozdraví. Hasiči na výkonný povel 
„HLEĎ“ současně otočí hlavu k objektu pocty kromě pra-
vého krajníka tvaru. Po pozdravu provede velitel tvaru obrat 
bokem k tvaru a velí: „Přímo HLEĎ! POHOV!“. 

Pocta v tvaru za pochodu 

•  Povel: „Družstvo (četo), POZOR!, Družstvo (četo), 
vpravo HLEĎ!“. Velitel tvaru velí ve vzdálenosti asi 10 kro-
ků před objektem pocty. 

•  Provedení: Hasiči přejdou do pořadového kroku a na 
výkonný povel „HLEĎ“ současně otočí hlavu k objektu 
pocty kromě pravého krajníka tvaru a zastaví pohyb svých 
rukou. Velitel tvaru zdraví rukou. Jakmile tvar mine objekt 
pocty, velitel tvaru velí „Přímo HLEĎ!, POHOV!“.

Podávání hlášení 
Při služebním styku nadřízeného s podřízenými záleží přede-

vším na chování a jednání nadřízeného, který služební styk s pod-
řízenými může podstatně ovlivňovat. 

Dostaví - li se k jednotce hasičského záchranného sbo-
ru nadřízený, podává mu nejvyšší přítomný velitel hlášení 
a zdraví jej. 

•  Povel: „Jednotko, KONčIT ! POZOR!“. 

• Provedení: Příslušníci zaujmou základní postoj čelem k mís-
tu hlášení a velitel podá hlášení. Při hlášení velitel zdraví rukou. 

Hlášení se podává pouze jednou, při prvním příchodu 
nadřízeného a obsahuje 

• oslovení nadřízeného hodností nebo funkcí

•  sdělení funkce, hodnosti a jména toho, kdo hlášení podává



SLUŽEBNÍ ZKOUŠKA HZS ČR  STUDIJNÍ TEXTY - OSTATNÍ

269

•  stručnou informaci o jednotce (např. název, prováděná čin-

nost....)

Hlášení se nepodává 

•  v dopravních prostředcích, při divadelních představeních, 

na koncertech apod.

• při výkonu práce, kterou nelze přerušit podáváním hlášení

• při jídle a provádění osobní hygieny

Při příchodu ke zkoušce z odborné přípravy se příslušník 

hlásí: „Pane poručíku, hodnost a příjmení zkoušeného, 
dostavil jsem se ke zkoušce z odborné přípravy před-
mětu ...)“. 

Při příchodu podřízeného k nadřízenému mimo služební míst-

nost bez povelu příslušník 

•  s pokrývkou hlavy se postaví do základního postoje, 

pozdraví rukou a hlásí se: „Pane poručíku ,hodnost 
a příjmení“; pak pokračuje ve sdělení

•  bez pokrývky hlavy se postaví do základního postoje a hlásí 

se; pak pokračuje ve sdělení

Do služební místnosti vstupuje příslušník vždy bez pokrývky 

hlavy. Čepici drží v levé ruce odznakem dopředu, dnem od steh-

na levé nohy. Přilbu drží v levé ruce za řemen. Příslušník může do 

místnosti vstupovat s pokrývkou hlavy při zásahu (např. místnost 

štábu velitele zásahu apod.). 

Při příchodu podřízeného k nadřízenému do služební míst-

nosti se příslušník postaví do základního postoje asi metr od 

zavřených dveří

•  hlásí se „Pane poručíku ,hodnost a příjmení“ a čeká na 

oslovení

•  pokud nadřízený příslušníka před jeho hlášením osloví, 

nehlásí se a jedná ve věci, pro kterou se dostavil. Pokud 

jsou v místnosti kromě nadřízeného další osoby pozdra-

ví je příslušník občanským pozdravem, zpravidla „Dobrý 
den“.

Odchod ze služební místnosti od nadřízeného provede podří-

zený po vyzvání k odchodu. V místě asi metr od dveří se postaví 

do základního postoje čelem k nadřízenému, pak udělá čelem 

vzad a odchází beze slova. Pokud jsou v místnosti další osoby 

rozloučí se pozdravem „Nashledanou“.

Zásady jednání a vystupování příslušníků 
při výkonu služby 

Za projev zdvořilosti při výkonu služby mezi nadřízenými 
a podřízenými příslušníky se považuje zejména: 

• zdravení

• představování se hodností a jménem

•  udržování pořádku ve služebních místnostech a v osobních 

věcech na pracovišti

•  zdržení se projevů familiárnosti, osobních poznámek 

a nepodstatných komentářů, které by mohly vést ke snížení 

autority a vážnosti nadřízeného nebo podřízeného

Za zdvořilé, důstojné a taktní chování ve služebním sty-
ku s občany, na veřejnosti i mezi příslušníky se nepovažuje 
zejména: 

• opomenutí pozdravu při zahájení jednání

• tykání osobám starším 15 let bez jejich souhlasu

• konzumace jídla, alkoholu a žvýkání na veřejnosti

•  kouření v uzavřených místnostech a služebních dopravních 
prostředcích za přítomnosti nekuřáků

• nošení rukou v kapsách

•  viditelné umísťování pornografických nebo jinak neestetic-
kých tiskovin a předmětů ve služebních prostorách

Příslušník dbá na svůj vzhled, na veřejnosti vystupuje 
řádně a čistě ustrojen, ostříhán a hladce oholen, případně 
s upravenými vousy. 

Za řádné ustrojení se nepovažuje zejména: 

•  kombinace částí stejnokroje s civilním nebo sportovním 
oděvem

•  sportovní nebo plážové oblečení mimo sportoviště, rekre-
ační objekty a mimo dobu fyzické přípravy

•  nošení náušnic, náhrdelníků, náramků a jiných ozdob nebo 
doplňků, pokud by byly nošeny viditelně, s výjimkou u žen 

•  znečištěný nebo zmačkaný oděv a znečištěná obuv

Za řádnou úpravu vlasů se nepovažuje zejména: 

•  úprava vlasů barevnými přelivy, melíry a copánky, s výjim-
kou u žen

•  dlouhé vlasy přesahující bez úpravy límec košile, linii obočí 
a ušní boltce, s výjimkou u žen

Převzetí odměny 

Příslušník, který při nástupu přebírá odměnu nebo se mu vyslo-
vuje pochvala odpoví po vyslovení svého jména „Zde, sloužím 
vlasti!“ nebo po převzetí odměny jen „Sloužím vlasti!“.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Stát zaručuje občanům v případě mimořádných událostí 

ochranu a pomoc. Obecně je systém založen na tom že:

•  pro vyžadování pomoci jsou v rámci územního celku zříze-
na kontaktní místa

•  tato kontaktní místa jsou dostupná formou „tísňového volání“

•  po příjmu tísňového volání následuje reakce přiměřená 
vzniklé situaci.

Kontaktními místy pro příjem žádostí o poskytnutí pomoci 
v nouzi jsou operační střediska základních složek IZS a TCTV /
telefonní centra tísňového volání/.

Tísňové volání – je nouzové volání občana záchranné složce, 
pro potřebu záchrany osob, zvířat nebo majetku.

Způsoby ohlášení: 

• telefonní tísňové volání

• rádiové tísňové volání

• osobní ohlášení

• Telefonní TV
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Pevná telefonní linka – u HZS ČR, PČR, ZZS je svedeno 

tísňové volání na OS územních odborů

Mobilní telefony – HZS svedeny na TCTV

• PČR svedeny na příslušné kraje

• ZZS na územní střediska

Vyžadování pomoci v nouzi je v ČR jednotné na telefon-

ních číslech

Národní tísňová čísla: 

• 150 – HZS ČR

• 155 – ZZS

• 158 – PČR

Jednotné evropské tísňové číslo 112 – TCTV

Rádiové TV

Občanské radiostanice – možnost volání na občanském kanálu č. 9 
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PREAMBULE

My, obcÏaneÂ CÏ eskeÂ republiky v CÏ echaÂch, na MoraveÏ a ve Slezsku,

v cÏase obnovy samostatneÂho cÏeskeÂho staÂtu,

veÏrni vsÏem dobryÂm tradicõÂm daÂvneÂ staÂtnosti zemõÂ Koruny cÏeskeÂ
i staÂtnosti cÏeskoslovenskeÂ,

odhodlaÂni budovat, chraÂnit a rozvõÂjet CÏ eskou republiku v duchu
nedotknutelnyÂch hodnot lidskeÂ duÊ stojnosti a svobody
jako vlast rovnopraÂvnyÂch, svobodnyÂch obcÏanuÊ , kterÏõÂ jsou si veÏdomi svyÂch
povinnostõÂ vuÊ cÏi druhyÂm a zodpoveÏdnosti vuÊ cÏi celku,
jako svobodnyÂ a demokratickyÂ staÂt, zalozÏenyÂ na uÂcteÏ k lidskyÂm praÂvuÊ m a
na zaÂsadaÂch obcÏanskeÂ spolecÏnosti,
jako soucÏaÂst rodiny evropskyÂch a sveÏtovyÂch demokraciõÂ,

odhodlaÂni spolecÏneÏ strÏezÏit a rozvõÂjet zdeÏdeÏneÂ prÏõÂrodnõÂ a kulturnõÂ,
hmotneÂ a duchovnõÂ bohatstvõÂ,

odhodlaÂni rÏõÂdit se vsÏemi osveÏdcÏenyÂmi principy praÂvnõÂho staÂtu,

prostrÏednictvõÂm svyÂch svobodneÏ zvolenyÂch zaÂstupcuÊ prÏijõÂmaÂme tuto
UÂ stavu CÏ eskeÂ republiky



HLAVA PRVNIÂ

ZAÂ KLADNIÂ USTANOVENIÂ

CÏ l. 1

CÏ eskaÂ republika je svrchovanyÂ, jednotnyÂ a de-
mokratickyÂ praÂvnõÂ staÂt zalozÏenyÂ na uÂcteÏ k praÂvuÊ m a
svobodaÂm cÏloveÏka a obcÏana.

CÏ l. 2

(1) Lid je zdrojem vesÏkereÂ staÂtnõÂ moci; vykonaÂvaÂ
ji prostrÏednictvõÂm orgaÂnuÊ moci zaÂkonodaÂrneÂ, vyÂkonneÂ
a soudnõÂ.

(2) UÂ stavnõÂ zaÂkon muÊ zÏe stanovit, kdy lid vyko-
naÂvaÂ staÂtnõÂ moc prÏõÂmo.

(3) StaÂtnõÂ moc slouzÏõÂ vsÏem obcÏanuÊ m a lze ji uplat-
nÏ ovat jen v prÏõÂpadech, v mezõÂch a zpuÊ soby, ktereÂ sta-
novõÂ zaÂkon.

(4) KazÏdyÂ obcÏan muÊ zÏe cÏinit, co nenõÂ zaÂkonem za-
kaÂzaÂno, a nikdo nesmõÂ byÂt nucen cÏinit, co zaÂkon
neuklaÂdaÂ.

CÏ l. 3

SoucÏaÂstõÂ uÂstavnõÂho porÏaÂdku CÏ eskeÂ republiky je
Listina zaÂkladnõÂch praÂv a svobod.

CÏ l. 4

ZaÂkladnõÂ praÂva a svobody jsou pod ochranou
soudnõÂ moci.

CÏ l. 5

PolitickyÂ systeÂm je zalozÏen na svobodneÂm a do-
brovolneÂm vzniku a volneÂ souteÏzÏi politickyÂch stran re-
spektujõÂcõÂch zaÂkladnõÂ demokratickeÂ principy a odmõÂta-
jõÂcõÂch naÂsilõÂ jako prostrÏedek k prosazovaÂnõÂ svyÂch
zaÂjmuÊ .

CÏ l. 6

PolitickaÂ rozhodnutõÂ vychaÂzejõÂ z vuÊ le veÏtsÏiny vy-
jaÂdrÏeneÂ svobodnyÂm hlasovaÂnõÂm. RozhodovaÂnõÂ veÏtsÏiny
dbaÂ ochrany mensÏin.

CÏ l. 7

StaÂt dbaÂ o sÏetrneÂ vyuzÏõÂvaÂnõÂ prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ a
ochranu prÏõÂrodnõÂho bohatstvõÂ.

CÏ l. 8

ZarucÏuje se samospraÂva uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch
celkuÊ .

CÏ l. 9

(1) UÂ stava muÊ zÏe byÂt doplnÏ ovaÂna cÏi meÏneÏna pouze
uÂstavnõÂmi zaÂkony.

(2) ZmeÏna podstatnyÂch naÂlezÏ itostõÂ demokratic-
keÂho praÂvnõÂho staÂtu je neprÏõÂpustnaÂ.

(3) VyÂkladem praÂvnõÂch norem nelze opraÂvnit od-
straneÏnõÂ nebo ohrozÏenõÂ zaÂkladuÊ demokratickeÂho staÂtu.

CÏ l. 10

RatifikovaneÂ a vyhlaÂsÏeneÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvy o
lidskyÂch praÂvech a zaÂkladnõÂch svobodaÂch, jimizÏ je
CÏ eskaÂ republika vaÂzaÂna, jsou bezprostrÏedneÏ zaÂvazneÂ a
majõÂ prÏednost prÏed zaÂkonem.

CÏ l. 11

UÂ zemõÂ CÏ eskeÂ republiky tvorÏõÂ nedõÂlnyÂ celek, jehozÏ
staÂtnõÂ hranice mohou byÂt meÏneÏny jen uÂstavnõÂm zaÂko-
nem.

CÏ l. 12

(1) NabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
CÏ eskeÂ republiky stanovõÂ zaÂkon.

(2) Nikdo nemuÊ zÏe byÂt proti sveÂ vuÊ li zbaven staÂt-
nõÂho obcÏanstvõÂ.

CÏ l. 13

HlavnõÂm meÏstem CÏ eskeÂ republiky je Praha.

CÏ l. 14

(1) StaÂtnõÂmi symboly CÏ eskeÂ republiky jsou velkyÂ
a malyÂ staÂtnõÂ znak, staÂtnõÂ barvy, staÂtnõÂ vlajka, vlajka
prezidenta republiky, staÂtnõÂ pecÏet' a staÂtnõÂ hymna.

(2) StaÂtnõÂ symboly a jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ upravõÂ zaÂ-
kon.

HLAVA DRUHAÂ

MOC ZAÂ KONODAÂ RNAÂ

CÏ l. 15

(1) ZaÂkonodaÂrnaÂ moc v CÏ eskeÂ republice naÂlezÏõÂ
Parlamentu.

(2) Parlament je tvorÏen dveÏma komorami, a to
Poslaneckou sneÏmovnou a SenaÂtem.

CÏ l. 16

(1) PoslaneckaÂ sneÏmovna maÂ 200 poslancuÊ , kterÏõÂ
jsou voleni na dobu cÏtyrÏ let.

(2) SenaÂt maÂ 81 senaÂtoruÊ , kterÏõÂ jsou voleni na
dobu sÏesti let. KazÏdeÂ dva roky se volõÂ trÏetina senaÂtoruÊ .

CÏ l. 17

(1) Volby do obou komor se konajõÂ ve lhuÊ teÏ pocÏõÂ-
najõÂcõÂ trÏicaÂtyÂm dnem prÏed uplynutõÂm volebnõÂho obdobõÂ
a koncÏõÂcõÂ dnem jeho uplynutõÂ.

(2) Byla-li PoslaneckaÂ sneÏmovna rozpusÏteÏna, ko-
najõÂ se volby do sÏedesaÂti dnuÊ po jejõÂm rozpusÏteÏnõÂ.

CÏ l. 18

(1) Volby do PoslaneckeÂ sneÏmovny se konajõÂ taj-
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nyÂm hlasovaÂnõÂm na zaÂkladeÏ vsÏeobecneÂho, rovneÂho a
prÏõÂmeÂho volebnõÂho praÂva, podle zaÂsad pomeÏrneÂho za-
stoupenõÂ.

(2) Volby do SenaÂtu se konajõÂ tajnyÂm hlasovaÂnõÂm
na zaÂkladeÏ vsÏeobecneÂho, rovneÂho a prÏõÂmeÂho volebnõÂho
praÂva, podle zaÂsad veÏtsÏinoveÂho systeÂmu.

(3) PraÂvo volit maÂ kazÏdyÂ obcÏan CÏ eskeÂ republiky,
kteryÂ dosaÂhl veÏku 18 let.

CÏ l. 19

(1) Do PoslaneckeÂ sneÏmovny muÊ zÏe byÂt zvolen
kazÏdyÂ obcÏan CÏ eskeÂ republiky, kteryÂ maÂ praÂvo volit a
dosaÂhl veÏku 21 let.

(2) Do SenaÂtu muÊ zÏe byÂt zvolen kazÏdyÂ obcÏan
CÏ eskeÂ republiky, kteryÂ maÂ praÂvo volit a dosaÂhl veÏku 40
let.

(3) MandaÂt poslance nebo senaÂtora vznikaÂ zvole-
nõÂm.

CÏ l. 20

DalsÏõÂ podmõÂnky vyÂkonu volebnõÂho praÂva, organi-
zaci voleb a rozsah soudnõÂho prÏezkumu stanovõÂ zaÂkon.

CÏ l. 21

Nikdo nemuÊ zÏe byÂt soucÏasneÏ cÏlenem obou komor
Parlamentu.

CÏ l. 22

(1) S funkcõÂ poslance nebo senaÂtora je neslucÏitelnyÂ
vyÂkon uÂrÏadu prezidenta republiky, funkce soudce a
dalsÏõÂ funkce, ktereÂ stanovõÂ zaÂkon.

(2) Dnem, kdy se poslanec nebo senaÂtor ujal
uÂrÏadu prezidenta republiky, nebo dnem, kdy se ujal
funkce soudce nebo jineÂ funkce neslucÏitelneÂ s funkcõÂ
poslance nebo senaÂtora, zanikaÂ jeho mandaÂt poslance
nebo senaÂtora.

CÏ l. 23

(1) Poslanec slozÏõÂ slib na prvnõÂ schuÊ zi PoslaneckeÂ
sneÏmovny, ktereÂ se zuÂcÏastnõÂ.

(2) SenaÂtor slozÏõÂ slib na prvnõÂ schuÊ zi SenaÂtu, ktereÂ
se zuÂcÏastnõÂ.

(3) Slib poslance a senaÂtora znõÂ: ¹Slibuji veÏrnost
CÏ eskeÂ republice. Slibuji, zÏe budu zachovaÂvat jejõÂ
UÂ stavu a zaÂkony. Slibuji na svou cÏest, zÏe svuÊ j mandaÂt
budu vykonaÂvat v zaÂjmu vsÏeho lidu a podle sveÂho nej-
lepsÏõÂho veÏdomõÂ a sveÏdomõÂ.ª.

CÏ l. 24

Poslanec nebo senaÂtor se muÊ zÏe sveÂho mandaÂtu
vzdaÂt prohlaÂsÏenõÂm ucÏineÏnyÂm osobneÏ na schuÊ zi komo-
ry, jejõÂmzÏ je cÏlenem. BraÂnõÂ-li mu v tom zaÂvazÏneÂ okol-
nosti, ucÏinõÂ tak zpuÊ sobem stanovenyÂm zaÂkonem.

CÏ l. 25

MandaÂt poslance nebo senaÂtora zanikaÂ

a) odeprÏenõÂm slibu nebo slozÏenõÂm slibu s vyÂhradou,
b) uplynutõÂm volebnõÂho obdobõÂ,
c) vzdaÂnõÂm se mandaÂtu,
d) ztraÂtou volitelnosti,
e) u poslancuÊ rozpusÏteÏnõÂm PoslaneckeÂ sneÏmovny,
f) vznikem neslucÏitelnosti funkcõÂ podle cÏl. 22.

CÏ l. 26

Poslanci a senaÂtorÏi vykonaÂvajõÂ svuÊ j mandaÂt osobneÏ
v souladu se svyÂm slibem a nejsou prÏitom vaÂzaÂni zÏaÂd-
nyÂmi prÏõÂkazy.

CÏ l. 27

(1) Poslance ani senaÂtora nelze postihnout pro
hlasovaÂnõÂ v PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ nebo SenaÂtu nebo je-
jich orgaÂnech.

(2) Za projevy ucÏineÏneÂ v PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ
nebo SenaÂtu nebo v jejich orgaÂnech nelze poslance
nebo senaÂtora trestneÏ stõÂhat. Poslanec nebo senaÂtor
podleÂhaÂ jen disciplinaÂrnõÂ pravomoci komory, jejõÂmzÏ je
cÏlenem.

(3) Za prÏestupky poslanec nebo senaÂtor podleÂhaÂ
jen disciplinaÂrnõÂ pravomoci komory, jejõÂmzÏ je cÏlenem,
pokud zaÂkon nestanovõÂ jinak.

(4) Poslance ani senaÂtora nelze trestneÏ stõÂhat bez
souhlasu komory, jejõÂmzÏ je cÏlenem. OdeprÏe-li komora
souhlas, je trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ navzÏdy vyloucÏeno.

(5) Poslance nebo senaÂtora lze zadrzÏet, jen byl-li
dopaden prÏi spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu nebo bezpro-
strÏedneÏ poteÂ. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn je povinen zadrzÏenõÂ
ihned oznaÂmit prÏedsedovi komory, jejõÂmzÏ je zadrzÏenyÂ
cÏlenem; nedaÂ-li prÏedseda komory do 24 hodin od za-
drzÏenõÂ souhlas k odevzdaÂnõÂ zadrzÏeneÂho soudu, je prÏõÂ-
slusÏnyÂ orgaÂn povinen ho propustit. Na sveÂ prvnõÂ naÂsle-
dujõÂcõÂ schuÊ zi komora rozhodne o prÏõÂpustnosti stõÂhaÂnõÂ
s konecÏnou platnostõÂ.

CÏ l. 28

Poslanec i senaÂtor maÂ praÂvo odeprÏõÂt sveÏdectvõÂ o
skutecÏnostech, ktereÂ se dozveÏdeÏl v souvislosti s vyÂko-
nem sveÂho mandaÂtu, a to i poteÂ, kdy prÏestal byÂt
poslancem nebo senaÂtorem.

CÏ l. 29

(1) PoslaneckaÂ sneÏmovna volõÂ a odvolaÂvaÂ prÏed-
sedu a mõÂstoprÏedsedy PoslaneckeÂ sneÏmovny.

(2) SenaÂt volõÂ a odvolaÂvaÂ prÏedsedu a mõÂstoprÏed-
sedy SenaÂtu.

CÏ l. 30

(1) Pro vysÏetrÏenõÂ veÏci verÏejneÂho zaÂjmu muÊ zÏe Po-
slaneckaÂ sneÏmovna zrÏõÂdit vysÏetrÏovacõÂ komisi, navrhne-
-li to nejmeÂneÏ peÏtina poslancuÊ .
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(2) RÏ õÂzenõÂ prÏed komisõÂ upravõÂ zaÂkon.

CÏ l. 31

(1) Komory zrÏizujõÂ jako sveÂ orgaÂny vyÂbory a ko-
mise.

(2) CÏ innost vyÂboruÊ a komisõÂ upravõÂ zaÂkon.

CÏ l. 32

Poslanec nebo senaÂtor, kteryÂ je cÏlenem vlaÂdy, ne-
muÊ zÏe byÂt prÏedsedou cÏi mõÂstoprÏedsedou PoslaneckeÂ
sneÏmovny nebo SenaÂtu ani cÏlenem parlamentnõÂch vyÂ-
boruÊ , vysÏetrÏovacõÂ komise nebo komisõÂ.

CÏ l. 33

(1) Dojde-li k rozpusÏteÏnõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny,
prÏõÂslusÏõÂ SenaÂtu prÏijõÂmat zaÂkonnaÂ opatrÏenõÂ ve veÏcech,
ktereÂ nesnesou odkladu a vyzÏadovaly by jinak prÏijetõÂ
zaÂkona.

(2) SenaÂtu vsÏak neprÏõÂslusÏõÂ prÏijõÂmat zaÂkonneÂ
opatrÏenõÂ ve veÏcech UÂ stavy, staÂtnõÂho rozpocÏtu, staÂtnõÂho
zaÂveÏrecÏneÂho uÂcÏtu, volebnõÂho zaÂkona a mezinaÂrodnõÂch
smluv podle cÏl. 10.

(3) ZaÂkonneÂ opatrÏenõÂ muÊ zÏe SenaÂtu navrhnout jen
vlaÂda.

(4) ZaÂkonneÂ opatrÏenõÂ SenaÂtu podepisuje prÏedseda
SenaÂtu, prezident republiky a prÏedseda vlaÂdy; vyhla-
sÏuje se stejneÏ jako zaÂkony.

(5) ZaÂkonneÂ opatrÏenõÂ SenaÂtu musõÂ byÂt schvaÂleno
Poslaneckou sneÏmovnou na jejõÂ prvnõÂ schuÊ zi. Ne-
schvaÂlõÂ-li je PoslaneckaÂ sneÏmovna, pozbyÂvaÂ dalsÏõÂ plat-
nosti.

CÏ l. 34

(1) ZasedaÂnõÂ komor jsou staÂlaÂ. ZasedaÂnõÂ Posla-
neckeÂ sneÏmovny svolaÂvaÂ prezident republiky tak, aby
bylo zahaÂjeno nejpozdeÏji trÏicaÂtyÂ den po dni voleb; ne-
ucÏinõÂ-li tak, sejde se PoslaneckaÂ sneÏmovna trÏicaÂtyÂ den
po dni voleb.

(2) ZasedaÂnõÂ komory muÊ zÏe byÂt usnesenõÂm prÏeru-
sÏeno. CelkovaÂ doba, po kterou muÊ zÏe byÂt zasedaÂnõÂ prÏe-
rusÏeno, nesmõÂ prÏekrocÏit sto dvacet dnuÊ v roce.

(3) V dobeÏ prÏerusÏenõÂ zasedaÂnõÂ muÊ zÏe prÏedseda Po-
slaneckeÂ sneÏmovny nebo SenaÂtu svolat komoru ke
schuÊ zi prÏed stanovenyÂm termõÂnem. UcÏinõÂ tak vzÏdy, po-
zÏaÂdaÂ-li jej o to prezident republiky, vlaÂda nebo nej-
meÂneÏ peÏtina cÏlenuÊ komory.

(4) ZasedaÂnõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny koncÏõÂ uplynu-
tõÂm jejõÂho volebnõÂho obdobõÂ nebo jejõÂm rozpusÏteÏnõÂm.

CÏ l. 35

(1) Poslaneckou sneÏmovnu muÊ zÏe rozpustit prezi-
dent republiky, jestlizÏe

a) PoslaneckaÂ sneÏmovna nevyslovila duÊ veÏru noveÏ
jmenovaneÂ vlaÂdeÏ, jejõÂzÏ prÏedseda byl prezidentem

republiky jmenovaÂn na naÂvrh prÏedsedy PoslaneckeÂ
sneÏmovny,

b) PoslaneckaÂ sneÏmovna se neusnese do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ o
vlaÂdnõÂm naÂvrhu zaÂkona, s jehozÏ projednaÂnõÂm spo-
jila vlaÂda otaÂzku duÊ veÏry,

c) zasedaÂnõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny bylo prÏerusÏeno po
dobu delsÏõÂ, nezÏ je prÏõÂpustneÂ,

d) PoslaneckaÂ sneÏmovna nebyla po dobu delsÏõÂ trÏõÂ meÏ-
sõÂcuÊ zpuÊ sobilaÂ se usnaÂsÏet, acÏkoliv nebylo jejõÂ zase-
daÂnõÂ prÏerusÏeno a acÏkoliv byla v teÂ dobeÏ opakovaneÏ
svolaÂna ke schuÊ zi.

(2) Poslaneckou sneÏmovnu nelze rozpustit trÏi meÏ-
sõÂce prÏed skoncÏenõÂm jejõÂho volebnõÂho obdobõÂ.

CÏ l. 36

SchuÊ ze komor jsou verÏejneÂ. VerÏejnost muÊ zÏe byÂt
vyloucÏena jen za podmõÂnek stanovenyÂch zaÂkonem.

CÏ l. 37

(1) SpolecÏnou schuÊ zi komor svolaÂvaÂ prÏedseda Po-
slaneckeÂ sneÏmovny.

(2) Pro jednaÂnõÂ spolecÏneÂ schuÊ ze komor platõÂ jed-
nacõÂ rÏaÂd PoslaneckeÂ sneÏmovny.

CÏ l. 38

(1) CÏ len vlaÂdy maÂ praÂvo uÂcÏastnit se schuÊ zõÂ obou
komor, jejich vyÂboruÊ a komisõÂ. UdeÏlõÂ se mu slovo, kdy-
koliv o to pozÏaÂdaÂ.

(2) CÏ len vlaÂdy je povinen osobneÏ se dostavit do
schuÊ ze PoslaneckeÂ sneÏmovny na zaÂkladeÏ jejõÂho usnese-
nõÂ. To platõÂ i o schuÊ zi vyÂboru, komise nebo vysÏetrÏovacõÂ
komise, kde vsÏak se cÏlen vlaÂdy muÊ zÏe daÂt zastupovat
svyÂm naÂmeÏstkem nebo jinyÂm cÏlenem vlaÂdy, nenõÂ-li vyÂ-
slovneÏ pozÏadovaÂna jeho osobnõÂ uÂcÏast.

CÏ l. 39

(1) Komory jsou zpuÊ sobileÂ se usnaÂsÏet za prÏõÂtom-
nosti alesponÏ jedneÂ trÏetiny svyÂch cÏlenuÊ .

(2) K prÏijetõÂ usnesenõÂ komory je trÏeba souhlasu
nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny prÏõÂtomnyÂch poslancuÊ nebo senaÂ-
toruÊ , nestanovõÂ-li UÂ stava jinak.

(3) K prÏijetõÂ usnesenõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ vaÂlecÏneÂho stavu
a k prÏijetõÂ usnesenõÂ o souhlasu s pobytem cizõÂch vojsk
na uÂzemõÂ CÏ eskeÂ republiky je trÏeba souhlasu nadpolo-
vicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech poslancuÊ a nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny
vsÏech senaÂtoruÊ .

(4) K prÏijetõÂ uÂstavnõÂho zaÂkona a ke schvaÂlenõÂ me-
zinaÂrodnõÂ smlouvy podle cÏl. 10 je trÏeba souhlasu trÏõÂpeÏ-
tinoveÂ veÏtsÏiny vsÏech poslancuÊ a trÏõÂpeÏtinoveÂ veÏtsÏiny prÏõÂ-
tomnyÂch senaÂtoruÊ .

CÏ l. 40

K prÏijetõÂ volebnõÂho zaÂkona a zaÂkona o zaÂsadaÂch
jednaÂnõÂ a styku obou komor mezi sebou, jakozÏ i nave-
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nek a zaÂkona o jednacõÂm rÏaÂdu SenaÂtu je trÏeba, aby byl
schvaÂlen Poslaneckou sneÏmovnou a SenaÂtem.

CÏ l. 41

(1) NaÂvrhy zaÂkonuÊ se podaÂvajõÂ PoslaneckeÂ sneÏ-
movneÏ.

(2) NaÂvrh zaÂkona muÊ zÏe podat poslanec, skupina
poslancuÊ , SenaÂt, vlaÂda nebo zastupitelstvo vysÏsÏõÂho
uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku.

CÏ l. 42

(1) NaÂvrh zaÂkona o staÂtnõÂm rozpocÏtu a naÂvrh
staÂtnõÂho zaÂveÏrecÏneÂho uÂcÏtu podaÂvaÂ vlaÂda.

(2) Tyto naÂvrhy projednaÂvaÂ na verÏejneÂ schuÊ zi a
usnaÂsÏõÂ se o nich jen PoslaneckaÂ sneÏmovna.

CÏ l. 43

(1) Parlament muÊ zÏe rozhodnout o vyhlaÂsÏenõÂ vaÂ-
lecÏneÂho stavu, je-li CÏ eskaÂ republika napadena nebo je-
-li trÏeba plnit mezinaÂrodnõÂ smluvnõÂ zaÂvazky o spolecÏneÂ
obraneÏ proti napadenõÂ.

(2) Vyslat ozbrojeneÂ sõÂly mimo uÂzemõÂ CÏ eskeÂ re-
publiky lze jen se souhlasem obou komor.

CÏ l. 44

(1) VlaÂda maÂ praÂvo vyjaÂdrÏit se ke vsÏem naÂvrhuÊ m
zaÂkonuÊ .

(2) NevyjaÂdrÏõÂ-li se vlaÂda do trÏiceti dnuÊ od doby,
kdy jõÂ byl naÂvrh zaÂkona dorucÏen, platõÂ, zÏe se vyjaÂdrÏila
kladneÏ.

(3) VlaÂda je opraÂvneÏna zÏaÂdat, aby PoslaneckaÂ sneÏ-
movna skoncÏila projednaÂvaÂnõÂ vlaÂdnõÂho naÂvrhu zaÂkona
do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od jeho prÏedlozÏenõÂ, pokud s tõÂm vlaÂda
spojõÂ zÏaÂdost o vyslovenõÂ duÊ veÏry.

CÏ l. 45

NaÂvrh zaÂkona, se kteryÂm PoslaneckaÂ sneÏmovna
vyslovila souhlas, postoupõÂ PoslaneckaÂ sneÏmovna Se-
naÂtu bez zbytecÏneÂho odkladu.

CÏ l. 46

(1) SenaÂt projednaÂ naÂvrh zaÂkona a usnese se k
neÏmu do trÏiceti dnuÊ od jeho postoupenõÂ.

(2) SenaÂt svyÂm usnesenõÂm naÂvrh zaÂkona schvaÂlõÂ
nebo zamõÂtne nebo vraÂtõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ s po-
zmeÏnÏ ovacõÂmi naÂvrhy anebo vyjaÂdrÏõÂ vuÊ li nezabyÂvat se
jõÂm.

(3) JestlizÏe se SenaÂt nevyjaÂdrÏõÂ ve lhuÊ teÏ podle od-
stavce 1, platõÂ, zÏe je naÂvrh zaÂkona prÏijat.

CÏ l. 47

(1) JestlizÏe SenaÂt naÂvrh zaÂkona zamõÂtne, hlasuje o
neÏm PoslaneckaÂ sneÏmovna znovu. NaÂvrh zaÂkona je

prÏijat, jestlizÏe je schvaÂlen nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏinou vsÏech
poslancuÊ .

(2) JestlizÏe SenaÂt naÂvrh zaÂkona vraÂtõÂ PoslaneckeÂ
sneÏmovneÏ s pozmeÏnÏ ovacõÂmi naÂvrhy, hlasuje o neÏm Po-
slaneckaÂ sneÏmovna ve zneÏnõÂ schvaÂleneÂm SenaÂtem. JejõÂm
usnesenõÂm je naÂvrh zaÂkona prÏijat.

(3) JestlizÏe PoslaneckaÂ sneÏmovna neschvaÂlõÂ naÂvrh
zaÂkona ve zneÏnõÂ schvaÂleneÂm SenaÂtem, hlasuje znovu o
naÂvrhu zaÂkona ve zneÏnõÂ, ve ktereÂm byl postoupen Se-
naÂtu. NaÂvrh zaÂkona je prÏijat, jestlizÏe je schvaÂlen nadpo-
lovicÏnõÂ veÏtsÏinou vsÏech poslancuÊ .

(4) PozmeÏnÏ ovacõÂ naÂvrhy nejsou prÏi projednaÂvaÂnõÂ
zamõÂtnuteÂho nebo vraÂceneÂho naÂvrhu zaÂkona v Posla-
neckeÂ sneÏmovneÏ prÏõÂpustneÂ.

CÏ l. 48

JestlizÏe SenaÂt vyjaÂdrÏõÂ vuÊ li nezabyÂvat se naÂvrhem
zaÂkona, je tõÂmto usnesenõÂm naÂvrh zaÂkona prÏijat.

CÏ l. 49

(1) MezinaÂrodnõÂ smlouvy, vyzÏadujõÂcõÂ souhlas
Parlamentu, schvaluje Parlament obdobneÏ jako naÂvrhy
zaÂkonuÊ .

(2) Souhlas Parlamentu vyzÏadujõÂ smlouvy o lid-
skyÂch praÂvech a zaÂkladnõÂch svobodaÂch, politickeÂ
smlouvy a hospodaÂrÏskeÂ smlouvy vsÏeobecneÂ povahy, ja-
kozÏ i smlouvy, k jejichzÏ provedenõÂ je trÏeba zaÂkona.

CÏ l. 50

(1) Prezident republiky maÂ praÂvo vraÂtit prÏijatyÂ
zaÂkon s vyÂjimkou zaÂkona uÂstavnõÂho, s oduÊ vodneÏnõÂm
do patnaÂcti dnuÊ ode dne, kdy mu byl postoupen.

(2) O vraÂceneÂm zaÂkonu hlasuje PoslaneckaÂ sneÏ-
movna znovu. PozmeÏnÏ ovacõÂ naÂvrhy nejsou prÏõÂpustneÂ.
JestlizÏe PoslaneckaÂ sneÏmovna setrvaÂ na vraÂceneÂm zaÂ-
konu nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏinou vsÏech poslancuÊ , zaÂkon se
vyhlaÂsõÂ. Jinak platõÂ, zÏe zaÂkon nebyl prÏijat.

CÏ l. 51

PrÏijateÂ zaÂkony podepisuje prÏedseda PoslaneckeÂ
sneÏmovny, prezident republiky a prÏedseda vlaÂdy.

CÏ l. 52

K platnosti zaÂkona je trÏeba, aby byl vyhlaÂsÏen.
ZpuÊ sob vyhlaÂsÏenõÂ stanovõÂ zaÂkon. ToteÂzÏ platõÂ o mezinaÂ-
rodnõÂch smlouvaÂch schvaÂlenyÂch Parlamentem.

CÏ l. 53

(1) KazÏdyÂ poslanec maÂ praÂvo interpelovat vlaÂdu
nebo jejõÂ cÏleny ve veÏcech jejich puÊ sobnosti.

(2) InterpelovanõÂ cÏlenoveÂ vlaÂdy odpoveÏdõÂ na in-
terpelaci do trÏiceti dnuÊ ode dne jejõÂho podaÂnõÂ.
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HLAVA TRÏ ETIÂ

MOC VYÂ KONNAÂ

Prezident republiky

CÏ l. 54

(1) Prezident republiky je hlavou staÂtu.

(2) Prezidenta republiky volõÂ Parlament na spo-
lecÏneÂ schuÊ zi obou komor.

(3) Prezident republiky nenõÂ z vyÂkonu sveÂ funkce
odpoveÏdnyÂ.

CÏ l. 55

Prezident republiky se ujõÂmaÂ uÂrÏadu slozÏenõÂm sli-
bu. VolebnõÂ obdobõÂ prezidenta republiky trvaÂ peÏt let a
zacÏõÂnaÂ dnem slozÏenõÂ slibu.

CÏ l. 56

Volba se konaÂ v poslednõÂch trÏiceti dnech voleb-
nõÂho obdobõÂ uÂrÏadujõÂcõÂho prezidenta republiky. UvolnõÂ-
-li se uÂrÏad prezidenta republiky, konaÂ se volba do trÏi-
ceti dnuÊ .

CÏ l. 57

(1) Prezidentem republiky muÊ zÏe byÂt zvolen ob-
cÏan, kteryÂ je volitelnyÂ do SenaÂtu.

(2) Nikdo nemuÊ zÏe byÂt zvolen võÂce nezÏ dvakraÂt za
sebou.

CÏ l. 58

(1) Navrhovat kandidaÂta je opraÂvneÏno nejmeÂneÏ
deset poslancuÊ nebo deset senaÂtoruÊ .

(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidaÂt,
kteryÂ zõÂskal nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏinu hlasuÊ vsÏech poslancuÊ
i nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏinu hlasuÊ vsÏech senaÂtoruÊ .

(3) NezõÂskaÂ-li zÏaÂdnyÂ z kandidaÂtuÊ nadpolovicÏnõÂ
veÏtsÏinu hlasuÊ vsÏech poslancuÊ a vsÏech senaÂtoruÊ , konaÂ se
do cÏtrnaÂcti dnuÊ druheÂ kolo volby.

(4) Do druheÂho kola postupuje kandidaÂt, kteryÂ
zõÂskal nejvysÏsÏõÂ pocÏet hlasuÊ v PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ, a
kandidaÂt, kteryÂ zõÂskal nejvysÏsÏõÂ pocÏet hlasuÊ v SenaÂtu.

(5) Je-li võÂce kandidaÂtuÊ , kterÏõÂ zõÂskali stejnyÂ nej-
vysÏsÏõÂ pocÏet hlasuÊ v PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ, nebo võÂce
kandidaÂtuÊ , kterÏõÂ zõÂskali stejnyÂ nejvysÏsÏõÂ pocÏet hlasuÊ v Se-
naÂtu, secÏtou se hlasy odevzdaneÂ pro neÏ v obou komo-
raÂch. Do druheÂho kola postupuje kandidaÂt, kteryÂ takto
zõÂskal nejvysÏsÏõÂ pocÏet hlasuÊ .

(6) Zvolen je kandidaÂt, kteryÂ zõÂskal nadpolovicÏnõÂ
veÏtsÏinu hlasuÊ prÏõÂtomnyÂch poslancuÊ i nadpolovicÏnõÂ veÏt-
sÏinu hlasuÊ prÏõÂtomnyÂch senaÂtoruÊ .

(7) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve
druheÂm kole, konaÂ se do cÏtrnaÂcti dnuÊ trÏetõÂ kolo volby,

v neÏmzÏ je zvolen ten z kandidaÂtuÊ druheÂho kola, kteryÂ
zõÂskal nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏinu hlasuÊ prÏõÂtomnyÂch poslancuÊ
a senaÂtoruÊ .

(8) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve
trÏetõÂm kole, konajõÂ se noveÂ volby.

CÏ l. 59

(1) Prezident republiky slozÏõÂ slib do rukou prÏed-
sedy PoslaneckeÂ sneÏmovny na spolecÏneÂ schuÊ zi obou
komor.

(2) Slib prezidenta republiky znõÂ: ¹Slibuji veÏrnost
CÏ eskeÂ republice. Slibuji, zÏe budu zachovaÂvat jejõÂ
UÂ stavu a zaÂkony. Slibuji na svou cÏest, zÏe svuÊ j uÂrÏad
budu zastaÂvat v zaÂjmu vsÏeho lidu a podle sveÂho nejlep-
sÏõÂho veÏdomõÂ a sveÏdomõÂ.ª.

CÏ l. 60

OdmõÂtne-li prezident republiky slozÏit slib nebo
slozÏõÂ-li slib s vyÂhradou, hledõÂ se na neÏho, jako by nebyl
zvolen.

CÏ l. 61

Prezident republiky se muÊ zÏe vzdaÂt sveÂho uÂrÏadu do
rukou prÏedsedy PoslaneckeÂ sneÏmovny.

CÏ l. 62

Prezident republiky

a) jmenuje a odvolaÂvaÂ prÏedsedu a dalsÏõÂ cÏleny vlaÂdy a
prÏijõÂmaÂ jejich demisi, odvolaÂvaÂ vlaÂdu a prÏijõÂmaÂ jejõÂ
demisi,

b) svolaÂvaÂ zasedaÂnõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny,
c) rozpousÏtõÂ Poslaneckou sneÏmovnu,
d) poveÏrÏuje vlaÂdu, jejõÂzÏ demisi prÏijal nebo kterou od-

volal, vykonaÂvaÂnõÂm jejõÂch funkcõÂ prozatõÂmneÏ azÏ do
jmenovaÂnõÂ noveÂ vlaÂdy,

e) jmenuje soudce UÂ stavnõÂho soudu, jeho prÏedsedu a
mõÂstoprÏedsedy,

f) jmenuje ze soudcuÊ prÏedsedu a mõÂstoprÏedsedy Nej-
vysÏsÏõÂho soudu,

g) odpousÏtõÂ a zmõÂrnÏ uje tresty ulozÏeneÂ soudem, narÏi-
zuje, aby se trestnõÂ rÏõÂzenõÂ nezahajovalo, a bylo-li
zahaÂjeno, aby se v neÏm nepokracÏovalo, a zahlazuje
odsouzenõÂ,

h) maÂ praÂvo vraÂtit Parlamentu prÏijatyÂ zaÂkon s vyÂjim-
kou zaÂkona uÂstavnõÂho,

i) podepisuje zaÂkony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta NejvysÏsÏõÂho

kontrolnõÂho uÂrÏadu,
k) jmenuje cÏleny BankovnõÂ rady CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ ban-

ky.

CÏ l. 63

(1) Prezident republiky daÂle

a) zastupuje staÂt navenek,
b) sjednaÂvaÂ a ratifikuje mezinaÂrodnõÂ smlouvy; sjed-

naÂvaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂch smluv muÊ zÏe prÏeneÂst na
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vlaÂdu nebo s jejõÂm souhlasem na jejõÂ jednotliveÂ cÏle-
ny,

c) je vrchnõÂm velitelem ozbrojenyÂch sil,
d) prÏijõÂmaÂ vedoucõÂ zastupitelskyÂch misõÂ,
e) poveÏrÏuje a odvolaÂvaÂ vedoucõÂ zastupitelskyÂch misõÂ,
f) vyhlasÏuje volby do PoslaneckeÂ sneÏmovny a do Se-

naÂtu,
g) jmenuje a povysÏuje generaÂly,
h) propuÊ jcÏuje a udeÏluje staÂtnõÂ vyznamenaÂnõÂ, ne-

zmocnõÂ-li k tomu jinyÂ orgaÂn,
i) jmenuje soudce,
j) maÂ praÂvo udeÏlovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky prÏõÂslusÏõÂ vykonaÂvat i
pravomoci, ktereÂ nejsou vyÂslovneÏ v uÂstavnõÂm zaÂkoneÏ
uvedeny, stanovõÂ-li tak zaÂkon.

(3) RozhodnutõÂ prezidenta republiky vydaneÂ
podle odstavcuÊ 1 a 2 vyzÏaduje ke sveÂ platnosti spolu-
podpis prÏedsedy vlaÂdy nebo jõÂm poveÏrÏeneÂho cÏlena vlaÂ-
dy.

(4) Za rozhodnutõÂ prezidenta republiky, ktereÂ vy-
zÏaduje spolupodpis prÏedsedy vlaÂdy nebo jõÂm poveÏrÏe-
neÂho cÏlena vlaÂdy, odpovõÂdaÂ vlaÂda.

CÏ l. 64

(1) Prezident republiky maÂ praÂvo uÂcÏastnit se
schuÊ zõÂ obou komor Parlamentu, jejich vyÂboruÊ a komi-
sõÂ. UdeÏlõÂ se mu slovo, kdykoliv o to pozÏaÂdaÂ.

(2) Prezident republiky maÂ praÂvo uÂcÏastnit se
schuÊ zõÂ vlaÂdy, vyzÏaÂdat si od vlaÂdy a jejõÂch cÏlenuÊ zpraÂvy
a projednaÂvat s vlaÂdou nebo s jejõÂmi cÏleny otaÂzky, ktereÂ
patrÏõÂ do jejich puÊ sobnosti.

CÏ l. 65

(1) Prezidenta republiky nelze zadrzÏet, trestneÏ stõÂ-
hat ani stõÂhat pro prÏestupek nebo jinyÂ spraÂvnõÂ delikt.

(2) Prezident republiky muÊ zÏe byÂt stõÂhaÂn pro vele-
zradu, a to prÏed UÂ stavnõÂm soudem na zaÂkladeÏ zÏaloby
SenaÂtu. Trestem muÊ zÏe byÂt ztraÂta prezidentskeÂho uÂrÏadu
a zpuÊ sobilosti jej znovu nabyÂt.

(3) TrestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro trestneÂ cÏiny spaÂchaneÂ po
dobu vyÂkonu funkce prezidenta republiky je navzÏdy
vyloucÏeno.

CÏ l. 66

UvolnõÂ-li se uÂrÏad prezidenta republiky a novyÂ pre-
zident republiky jesÏteÏ nenõÂ zvolen nebo neslozÏil slib,
rovneÏzÏ nemuÊ zÏe-li prezident republiky svuÊ j uÂrÏad ze zaÂ-
vazÏnyÂch duÊ voduÊ vykonaÂvat a usnese-li se na tom
PoslaneckaÂ sneÏmovna a SenaÂt, prÏõÂslusÏõÂ vyÂkon funkcõÂ
podle cÏl. 63 odst. 1 põÂsm. a), b), c), d), e), h), i), j), cÏl. 63
odst. 2 prÏedsedovi vlaÂdy. PrÏedsedovi PoslaneckeÂ sneÏ-
movny prÏõÂslusÏõÂ v dobeÏ, kdy prÏedseda vlaÂdy vykonaÂvaÂ
vymezeneÂ funkce prezidenta republiky vyÂkon funkcõÂ
prezidenta republiky podle cÏl. 62 põÂsm. a), b), c), d), e),
k); uvolnõÂ-li se uÂrÏad prezidenta republiky v dobeÏ, kdy

je PoslaneckaÂ sneÏmovna rozpusÏteÏna, prÏõÂslusÏõÂ vyÂkon
teÏchto funkcõÂ prÏedsedovi SenaÂtu.

VlaÂda

CÏ l. 67

(1) VlaÂda je vrcholnyÂm orgaÂnem vyÂkonneÂ moci.

(2) VlaÂda se sklaÂdaÂ z prÏedsedy vlaÂdy, mõÂstoprÏed-
seduÊ vlaÂdy a ministruÊ .

CÏ l. 68

(1) VlaÂda je odpoveÏdna PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ.

(2) PrÏedsedu vlaÂdy jmenuje prezident republiky a
na jeho naÂvrh jmenuje ostatnõÂ cÏleny vlaÂdy a poveÏrÏuje je
rÏõÂzenõÂm ministerstev nebo jinyÂch uÂrÏaduÊ .

(3) VlaÂda prÏedstoupõÂ do trÏiceti dnuÊ po sveÂm jme-
novaÂnõÂ prÏed Poslaneckou sneÏmovnu a pozÏaÂdaÂ ji o vy-
slovenõÂ duÊ veÏry.

(4) Pokud noveÏ jmenovanaÂ vlaÂda nezõÂskaÂ v Posla-
neckeÂ sneÏmovneÏ duÊ veÏru, postupuje se podle odstavcuÊ
2 a 3. JestlizÏe ani takto jmenovanaÂ vlaÂda nezõÂskaÂ duÊ veÏru
PoslaneckeÂ sneÏmovny, jmenuje prezident republiky
prÏedsedu vlaÂdy na naÂvrh prÏedsedy PoslaneckeÂ sneÏmov-
ny.

(5) V ostatnõÂch prÏõÂpadech prezident republiky
jmenuje a odvolaÂvaÂ na naÂvrh prÏedsedy vlaÂdy ostatnõÂ
cÏleny vlaÂdy a poveÏrÏuje je rÏõÂzenõÂm ministerstev nebo ji-
nyÂch uÂrÏaduÊ .

CÏ l. 69

(1) CÏ len vlaÂdy sklaÂdaÂ slib do rukou prezidenta re-
publiky.

(2) Slib cÏlena vlaÂdy znõÂ: ¹Slibuji veÏrnost CÏ eskeÂ re-
publice. Slibuji, zÏe budu zachovaÂvat jejõÂ UÂ stavu a zaÂ-
kony a uvaÂdeÏt je v zÏivot. Slibuji na svou cÏest, zÏe budu
zastaÂvat svuÊ j uÂrÏad sveÏdomiteÏ a nezneuzÏiji sveÂho posta-
venõÂ.ª.

CÏ l. 70

CÏ len vlaÂdy nesmõÂ vykonaÂvat cÏinnosti, jejichzÏ po-
vaha odporuje vyÂkonu jeho funkce. Podrobnosti sta-
novõÂ zaÂkon.

CÏ l. 71

VlaÂda muÊ zÏe prÏedlozÏit PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ zÏaÂ-
dost o vyslovenõÂ duÊ veÏry.

CÏ l. 72

(1) PoslaneckaÂ sneÏmovna muÊ zÏe vyslovit vlaÂdeÏ ne-
duÊ veÏru.

(2) NaÂvrh na vyslovenõÂ neduÊ veÏry vlaÂdeÏ projednaÂ
PoslaneckaÂ sneÏmovna, jen je-li podaÂn põÂsemneÏ nejmeÂneÏ
padesaÂti poslanci. K prÏijetõÂ naÂvrhu je trÏeba souhlasu
nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech poslancuÊ .
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CÏ l. 73

(1) PrÏedseda vlaÂdy podaÂvaÂ demisi do rukou prezi-
denta republiky. OstatnõÂ cÏlenoveÂ vlaÂdy podaÂvajõÂ demisi
do rukou prezidenta republiky prostrÏednictvõÂm prÏed-
sedy vlaÂdy.

(2) VlaÂda podaÂ demisi, jestlizÏe PoslaneckaÂ sneÏ-
movna zamõÂtla jejõÂ zÏaÂdost o vyslovenõÂ duÊ veÏry nebo
jestlizÏe jõÂ vyslovila neduÊ veÏru. VlaÂda podaÂ demisi vzÏdy
po ustavujõÂcõÂ schuÊ zi noveÏ zvoleneÂ PoslaneckeÂ sneÏmov-
ny.

(3) PodaÂ-li vlaÂda demisi podle odstavce 2, prezi-
dent republiky demisi prÏijme.

CÏ l. 74

Prezident republiky odvolaÂ cÏlena vlaÂdy, jestlizÏe to
navrhne prÏedseda vlaÂdy.

CÏ l. 75

Prezident republiky odvolaÂ vlaÂdu, kteraÂ nepodala
demisi, acÏkoliv ji byla povinna podat.

CÏ l. 76

(1) VlaÂda rozhoduje ve sboru.

(2) K prÏijetõÂ usnesenõÂ vlaÂdy je trÏeba souhlasu nad-
polovicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech jejõÂch cÏlenuÊ .

CÏ l. 77

(1) PrÏedseda vlaÂdy organizuje cÏinnost vlaÂdy, rÏõÂdõÂ
jejõÂ schuÊ ze, vystupuje jejõÂm jmeÂnem a vykonaÂvaÂ dalsÏõÂ
cÏinnosti, ktereÂ jsou mu sveÏrÏeny UÂ stavou nebo jinyÂmi
zaÂkony.

(2) PrÏedsedu vlaÂdy zastupuje mõÂstoprÏedseda vlaÂdy
nebo jinyÂ poveÏrÏenyÂ cÏlen vlaÂdy.

CÏ l. 78

K provedenõÂ zaÂkona a v jeho mezõÂch je vlaÂda
opraÂvneÏna vydaÂvat narÏõÂzenõÂ. NarÏõÂzenõÂ podepisuje prÏed-
seda vlaÂdy a prÏõÂslusÏnyÂ cÏlen vlaÂdy.

CÏ l. 79

(1) Ministerstva a jineÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady lze zrÏõÂdit a je-
jich puÊ sobnost stanovit pouze zaÂkonem.

(2) PraÂvnõÂ pomeÏry staÂtnõÂch zameÏstnancuÊ v minis-
terstvech a jinyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏadech upravuje zaÂkon.

(3) Ministerstva, jineÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady a orgaÂny
uÂzemnõÂ samospraÂvy mohou na zaÂkladeÏ a v mezõÂch zaÂ-
kona vydaÂvat praÂvnõÂ prÏedpisy, jsou-li k tomu zaÂkonem
zmocneÏny.

CÏ l. 80

(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ zastupuje verÏejnou zÏalobu
v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ; vykonaÂvaÂ i dalsÏõÂ uÂkoly, stanovõÂ-li tak
zaÂkon.

(2) PostavenõÂ a puÊ sobnost staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
stanovõÂ zaÂkon.

HLAVA CÏ TVRTAÂ

MOC SOUDNIÂ

CÏ l. 81

SoudnõÂ moc vykonaÂvajõÂ jmeÂnem republiky nezaÂ-
visleÂ soudy.

CÏ l. 82

(1) Soudci jsou prÏi vyÂkonu sveÂ funkce nezaÂvislõÂ.
Jejich nestrannost nesmõÂ nikdo ohrozÏovat.

(2) Soudce nelze proti jeho vuÊ li odvolat nebo prÏe-
lozÏit k jineÂmu soudu; vyÂjimky vyplyÂvajõÂcõÂ zejmeÂna
z kaÂrneÂ odpoveÏdnosti stanovõÂ zaÂkon.

(3) Funkce soudce nenõÂ slucÏitelnaÂ s funkcõÂ prezi-
denta republiky, cÏlena Parlamentu ani s jakoukoli
funkcõÂ ve verÏejneÂ spraÂveÏ; zaÂkon stanovõÂ, se kteryÂmi dal-
sÏõÂmi cÏinnostmi je vyÂkon soudcovskeÂ funkce neslucÏitel-
nyÂ.

UÂ stavnõÂ soud

CÏ l. 83

UÂ stavnõÂ soud je soudnõÂm orgaÂnem ochrany uÂstav-
nosti.

CÏ l. 84

(1) UÂ stavnõÂ soud se sklaÂdaÂ z 15 soudcuÊ , kterÏõÂ jsou
jmenovaÂni na dobu deseti let.

(2) Soudce UÂ stavnõÂho soudu jmenuje prezident re-
publiky se souhlasem SenaÂtu.

(3) Soudcem UÂ stavnõÂho soudu muÊ zÏe byÂt jmenovaÂn
bezuÂhonnyÂ obcÏan, kteryÂ je volitelnyÂ do SenaÂtu, maÂ vy-
sokosÏkolskeÂ praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ a byl nejmeÂneÏ deset let
cÏinnyÂ v praÂvnickeÂm povolaÂnõÂ.

CÏ l. 85

(1) SlozÏenõÂm slibu do rukou prezidenta republiky
se soudce UÂ stavnõÂho soudu ujõÂmaÂ sveÂ funkce.

(2) Slib soudce UÂ stavnõÂho soudu znõÂ: ¹Slibuji na
svou cÏest a sveÏdomõÂ, zÏe budu chraÂnit neporusÏitelnost
prÏirozenyÂch praÂv cÏloveÏka a praÂv obcÏana, rÏõÂdit se uÂstav-
nõÂmi zaÂkony a rozhodovat podle sveÂho nejlepsÏõÂho prÏe-
sveÏdcÏenõÂ nezaÂvisle a nestranneÏ.ª.

(3) OdmõÂtne-li soudce slozÏit slib nebo slozÏõÂ-li slib
s vyÂhradou, hledõÂ se na neÏho, jako by nebyl jmenovaÂn.

CÏ l. 86

(1) Soudce UÂ stavnõÂho soudu nelze trestneÏ stõÂhat
bez souhlasu SenaÂtu. OdeprÏe-li SenaÂt souhlas, je trestnõÂ
stõÂhaÂnõÂ navzÏdy vyloucÏeno.
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(2) Soudce UÂ stavnõÂho soudu lze zadrzÏet jen, byl-li
dopaden prÏi spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu, anebo bezpro-
strÏedneÏ poteÂ. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn je povinen zadrzÏenõÂ ih-
ned oznaÂmit prÏedsedovi SenaÂtu. NedaÂ-li prÏedseda Se-
naÂtu do 24 hodin od zadrzÏenõÂ souhlas k odevzdaÂnõÂ za-
drzÏeneÂho soudu, je prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn povinen ho pro-
pustit. Na sveÂ prvnõÂ naÂsledujõÂcõÂ schuÊ zi SenaÂt rozhodne
o prÏõÂpustnosti trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ s konecÏnou platnostõÂ.

(3) Soudce UÂ stavnõÂho soudu maÂ praÂvo odeprÏõÂt sveÏ-
dectvõÂ o skutecÏnostech, ktereÂ se dozveÏdeÏl v souvislosti
s vyÂkonem sveÂ funkce, a to i poteÂ, kdy prÏestal byÂt
soudcem UÂ stavnõÂho soudu.

CÏ l. 87

(1) UÂ stavnõÂ soud rozhoduje

a) o zrusÏenõÂ zaÂkonuÊ nebo jejich jednotlivyÂch ustano-
venõÂ, jsou-li v rozporu s uÂstavnõÂm zaÂkonem nebo
mezinaÂrodnõÂ smlouvou podle cÏl. 10,

b) o zrusÏenõÂ jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo jejich jed-
notlivyÂch ustanovenõÂ, jsou-li v rozporu s uÂstavnõÂm
zaÂkonem, zaÂkonem nebo mezinaÂrodnõÂ smlouvou
podle cÏl. 10,

c) o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti orgaÂnuÊ uÂzemnõÂ samospraÂvy
proti nezaÂkonneÂmu zaÂsahu staÂtu,

d) o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti proti pravomocneÂmu rozhod-
nutõÂ a jineÂmu zaÂsahu orgaÂnuÊ verÏejneÂ moci do uÂs-
tavneÏ zarucÏenyÂch zaÂkladnõÂch praÂv a svobod,

e) o opravneÂm prostrÏedku proti rozhodnutõÂ ve veÏci
oveÏrÏenõÂ volby poslance nebo senaÂtora,

f) v pochybnostech o ztraÂteÏ volitelnosti a o neslucÏi-
telnosti vyÂkonu funkcõÂ poslance nebo senaÂtora
podle cÏl. 25,

g) o uÂstavnõÂ zÏalobeÏ SenaÂtu proti prezidentu repu-
bliky podle cÏl. 65 odst. 2,

h) o naÂvrhu prezidenta republiky na zrusÏenõÂ usnesenõÂ
PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu podle cÏl. 66,

i) o opatrÏenõÂch nezbytnyÂch k provedenõÂ rozhodnutõÂ
mezinaÂrodnõÂho soudu, ktereÂ je pro CÏ eskou repub-
liku zaÂvazneÂ, pokud je nelze proveÂst jinak,

j) o tom, zda rozhodnutõÂ o rozpusÏteÏnõÂ politickeÂ
strany nebo jineÂ rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂ se cÏinnosti
politickeÂ strany je ve shodeÏ s uÂstavnõÂmi nebo ji-
nyÂmi zaÂkony,

k) spory o rozsah kompetencõÂ staÂtnõÂch orgaÂnuÊ a or-
gaÂnuÊ uÂzemnõÂ samospraÂvy, neprÏõÂslusÏõÂ-li podle zaÂ-
kona jineÂmu orgaÂnu.

(2) ZaÂkon muÊ zÏe stanovit, zÏe namõÂsto UÂ stavnõÂho
soudu rozhoduje NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud

a) o zrusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo jejich jednotli-
vyÂch ustanovenõÂ, jsou-li v rozporu se zaÂkonem,

b) spory o rozsah kompetencõÂ staÂtnõÂch orgaÂnuÊ a or-
gaÂnuÊ uÂzemnõÂ samospraÂvy, neprÏõÂslusÏõÂ-li podle zaÂ-
kona jineÂmu orgaÂnu.

CÏ l. 88

(1) ZaÂkon stanovõÂ, kdo a za jakyÂch podmõÂnek je
opraÂvneÏn podat naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ a dalsÏõÂ pra-
vidla o rÏõÂzenõÂ prÏed UÂ stavnõÂm soudem.

(2) Soudci UÂ stavnõÂho soudu jsou prÏi sveÂm rozho-
dovaÂnõÂ vaÂzaÂni pouze uÂstavnõÂmi zaÂkony a mezinaÂrod-
nõÂmi smlouvami podle cÏl. 10 a zaÂkonem podle odstav-
ce 1.

CÏ l. 89

(1) RozhodnutõÂ UÂ stavnõÂho soudu je vykonatelneÂ,
jakmile bylo vyhlaÂsÏeno zpuÊ sobem stanovenyÂm zaÂko-
nem, pokud UÂ stavnõÂ soud o jeho vykonatelnosti neroz-
hodl jinak.

(2) VykonatelnaÂ rozhodnutõÂ UÂ stavnõÂho soudu jsou
zaÂvaznaÂ pro vsÏechny orgaÂny i osoby.

Soudy

CÏ l. 90

Soudy jsou povolaÂny prÏedevsÏõÂm k tomu, aby zaÂ-
konem stanovenyÂm zpuÊ sobem poskytovaly ochranu
praÂvuÊ m. Jen soud rozhoduje o vineÏ a trestu za trestneÂ
cÏiny.

CÏ l. 91

(1) Soustavu souduÊ tvorÏõÂ NejvysÏsÏõÂ soud, NejvysÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ soud, vrchnõÂ, krajskeÂ a okresnõÂ soudy. ZaÂkon
muÊ zÏe stanovit jejich jineÂ oznacÏenõÂ.

(2) PuÊ sobnost a organizaci souduÊ stanovõÂ zaÂkon.

CÏ l. 92

NejvysÏsÏõÂ soud je vrcholnyÂm soudnõÂm orgaÂnem ve
veÏcech patrÏõÂcõÂch do pravomoci souduÊ s vyÂjimkou zaÂle-
zÏitostõÂ, o nichzÏ rozhoduje UÂ stavnõÂ soud nebo NejvysÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ soud.

CÏ l. 93

(1) Soudce je jmenovaÂn do funkce prezidentem re-
publiky bez cÏasoveÂho omezenõÂ. SveÂ funkce se ujõÂmaÂ
slozÏenõÂm slibu.

(2) Soudcem muÊ zÏe byÂt jmenovaÂn bezuÂhonnyÂ
obcÏan, kteryÂ maÂ vysokosÏkolskeÂ praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ.
DalsÏõÂ prÏedpoklady a postup stanovõÂ zaÂkon.

CÏ l. 94

(1) ZaÂkon stanovõÂ prÏõÂpady, kdy soudci rozhodujõÂ
v senaÂtu a jakeÂ je jeho slozÏenõÂ. V ostatnõÂch prÏõÂpadech
rozhodujõÂ jako samosoudci.

(2) ZaÂkon muÊ zÏe stanovit, ve kteryÂch veÏcech a ja-
kyÂm zpuÊ sobem se na rozhodovaÂnõÂ souduÊ podõÂlejõÂ vedle
soudcuÊ i dalsÏõÂ obcÏaneÂ.

CÏ l. 95

(1) Soudce je prÏi rozhodovaÂnõÂ vaÂzaÂn zaÂkonem; je
opraÂvneÏn posoudit soulad jineÂho praÂvnõÂho prÏedpisu se
zaÂkonem.

(2) Dojde-li soud k zaÂveÏru, zÏe zaÂkon, jehozÏ maÂ byÂt
prÏi rÏesÏenõÂ veÏci pouzÏito, je v rozporu s uÂstavnõÂm zaÂko-
nem, prÏedlozÏõÂ veÏc UÂ stavnõÂmu soudu.
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CÏ l. 96

(1) VsÏichni uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ majõÂ prÏed soudem
rovnaÂ praÂva.

(2) JednaÂnõÂ prÏed soudem je uÂstnõÂ a verÏejneÂ; vyÂ-
jimky stanovõÂ zaÂkon. Rozsudek se vyhlasÏuje vzÏdy ve-
rÏejneÏ.

HLAVA PAÂ TAÂ

NEJVYSÏ SÏ IÂ KONTROLNIÂ UÂ RÏ AD

CÏ l. 97

(1) NejvysÏsÏõÂ kontrolnõÂ uÂrÏad je nezaÂvislyÂ orgaÂn.
VykonaÂvaÂ kontrolu hospodarÏenõÂ se staÂtnõÂm majetkem a
plneÏnõÂ staÂtnõÂho rozpocÏtu.

(2) Prezidenta a viceprezidenta NejvysÏsÏõÂho kon-
trolnõÂho uÂrÏadu jmenuje prezident republiky na naÂvrh
PoslaneckeÂ sneÏmovny.

(3) PostavenõÂ, puÊ sobnost, organizacÏnõÂ strukturu a
dalsÏõÂ podrobnosti stanovõÂ zaÂkon.

HLAVA SÏ ESTAÂ

CÏ ESKAÂ NAÂ RODNIÂ BANKA

CÏ l. 98

(1) CÏ eskaÂ naÂrodnõÂ banka je uÂstrÏednõÂ bankou staÂtu.
HlavnõÂm cõÂlem jejõÂ cÏinnosti je peÂcÏe o stabilitu meÏny; do
jejõÂ cÏinnosti lze zasahovat pouze na zaÂkladeÏ zaÂkona.

(2) PostavenõÂ, puÊ sobnost a dalsÏõÂ podrobnosti sta-
novõÂ zaÂkon.

HLAVA SEDMAÂ

UÂ ZEMNIÂ SAMOSPRAÂVA

CÏ l. 99

CÏ eskaÂ republika se cÏlenõÂ na obce, ktereÂ jsou zaÂ-
kladnõÂmi uÂzemnõÂmi samospraÂvnyÂmi celky. VysÏsÏõÂmi
uÂzemnõÂmi samospraÂvnyÂmi celky jsou zemeÏ nebo kraje.

CÏ l. 100

(1) UÂ zemnõÂ samospraÂvneÂ celky jsou uÂzemnõÂmi
spolecÏenstvõÂmi obcÏanuÊ , kteraÂ majõÂ praÂvo na samospraÂ-
vu. ZaÂkon stanovõÂ, kdy jsou spraÂvnõÂmi obvody.

(2) Obec je vzÏdy soucÏaÂstõÂ vysÏsÏõÂho uÂzemnõÂho sa-
mospraÂvneÂho celku.

(3) VytvorÏit nebo zrusÏit vysÏsÏõÂ uÂzemnõÂ samo-
spraÂvnyÂ celek lze jen uÂstavnõÂm zaÂkonem.

CÏ l. 101

(1) Obec je samostatneÏ spravovaÂna zastupitel-
stvem.

(2) VysÏsÏõÂ uÂzemnõÂ samospraÂvnyÂ celek je samostatneÏ
spravovaÂn zastupitelstvem.

(3) UÂ zemnõÂ samospraÂvneÂ celky jsou verÏejnopraÂv-
nõÂmi korporacemi, ktereÂ mohou mõÂt vlastnõÂ majetek a
hospodarÏõÂ podle vlastnõÂho rozpocÏtu.

(4) StaÂt muÊ zÏe zasahovat do cÏinnosti uÂzemnõÂch sa-
mospraÂvnyÂch celkuÊ , jen vyzÏaduje-li to ochrana zaÂkona,
a jen zpuÊ sobem stanovenyÂm zaÂkonem.

CÏ l. 102

(1) CÏ lenoveÂ zastupitelstev jsou voleni tajnyÂm hla-
sovaÂnõÂm na zaÂkladeÏ vsÏeobecneÂho, rovneÂho a prÏõÂmeÂho
volebnõÂho praÂva.

(2) FunkcÏnõÂ obdobõÂ zastupitelstva je cÏtyrÏleteÂ. ZaÂ-
kon stanovõÂ, za jakyÂch podmõÂnek se vyhlaÂsõÂ noveÂ volby
zastupitelstva prÏed uplynutõÂm jeho funkcÏnõÂho obdobõÂ.

CÏ l. 103

O naÂzvu vysÏsÏõÂho uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku
rozhoduje jeho zastupitelstvo.

CÏ l. 104

(1) PuÊ sobnost zastupitelstev muÊ zÏe byÂt stanovena
jen zaÂkonem.

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve veÏcech samo-
spraÂvy, pokud nejsou zaÂkonem sveÏrÏeny zastupitelstvu
vysÏsÏõÂho uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku.

(3) Zastupitelstva mohou v mezõÂch sveÂ puÊ sobnosti
vydaÂvat obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky.

CÏ l. 105

VyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy lze sveÏrÏit orgaÂnuÊ m samo-
spraÂvy jen tehdy, stanovõÂ-li to zaÂkon.

HLAVA OSMAÂ

PRÏ ECHODNAÂ A ZAÂVEÏ RECÏ NAÂ
USTANOVENIÂ

CÏ l. 106

(1) Dnem uÂcÏinnosti teÂto UÂ stavy se CÏ eskaÂ naÂrodnõÂ
rada staÂvaÂ Poslaneckou sneÏmovnou, jejõÂzÏ volebnõÂ ob-
dobõÂ skoncÏõÂ dnem 6. cÏervna 1996.

(2) Do doby zvolenõÂ SenaÂtu podle UÂ stavy vyko-
naÂvaÂ funkce SenaÂtu ProzatõÂmnõÂ SenaÂt. ProzatõÂmnõÂ SenaÂt
se ustavõÂ zpuÊ sobem, kteryÂ stanovõÂ uÂstavnõÂ zaÂkon. Do
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona vykonaÂvaÂ funkce Se-
naÂtu PoslaneckaÂ sneÏmovna.

(3) Poslaneckou sneÏmovnu nelze rozpustit, dokud
vykonaÂvaÂ funkci SenaÂtu podle odstavce 2.

(4) Do prÏijetõÂ zaÂkonuÊ o jednacõÂm rÏaÂdu komor se
postupuje v jednotlivyÂch komoraÂch podle jednacõÂho
rÏaÂdu CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ rady.
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CÏ l. 107

(1) ZaÂkon o volbaÂch do SenaÂtu stanovõÂ, jakyÂm
zpuÊ sobem se prÏi prvnõÂch volbaÂch do SenaÂtu urcÏõÂ trÏetina
senaÂtoruÊ , jejichzÏ volebnõÂ obdobõÂ bude dvouleteÂ, a trÏe-
tina senaÂtoruÊ , jejichzÏ volebnõÂ obdobõÂ bude cÏtyrÏleteÂ.

(2) ZasedaÂnõÂ SenaÂtu svolaÂ prezident republiky tak,
aby bylo zahaÂjeno nejpozdeÏji trÏicaÂtyÂ den po dni voleb;
neucÏinõÂ-li tak, sejde se SenaÂt trÏicaÂtyÂ den po dni voleb.

CÏ l. 108

VlaÂda CÏ eskeÂ republiky jmenovanaÂ po volbaÂch v
roce 1992 a vykonaÂvajõÂcõÂ svou funkci ke dni uÂcÏinnosti
UÂ stavy se povazÏuje za vlaÂdu jmenovanou podle teÂto
UÂ stavy.

CÏ l. 109

Do doby zrÏõÂzenõÂ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ vykonaÂvaÂ
jeho funkce prokuratura CÏ eskeÂ republiky.

CÏ l. 110

Do 31. prosince 1993 tvorÏõÂ soustavu souduÊ teÂzÏ vo-
jenskeÂ soudy.

CÏ l. 111

Soudci vsÏech souduÊ CÏ eskeÂ republiky vykonaÂvajõÂcõÂ
funkci soudce ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto UÂ stavy se
povazÏujõÂ za soudce jmenovaneÂ podle UÂ stavy CÏ eskeÂ re-
publiky.

CÏ l. 112

(1) UÂ stavnõÂ porÏaÂdek CÏ eskeÂ republiky tvorÏõÂ tato
UÂ stava, Listina zaÂkladnõÂch praÂv a svobod, uÂstavnõÂ zaÂ-
kony prÏijateÂ podle teÂto UÂ stavy a uÂstavnõÂ zaÂkony NaÂ-
rodnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏ eskoslovenskeÂ republiky, Fe-
deraÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏ eskoslovenskeÂ socialistickeÂ
republiky a CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ rady upravujõÂcõÂ staÂtnõÂ hra-
nice CÏ eskeÂ republiky a uÂstavnõÂ zaÂkony CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ
rady prÏijateÂ po 6. cÏervnu 1992.

(2) ZrusÏujõÂ se dosavadnõÂ UÂ stava, uÂstavnõÂ zaÂkon o
cÏeskoslovenskeÂ federaci, uÂstavnõÂ zaÂkony, ktereÂ je meÏ-
nily a doplnÏ ovaly, a uÂstavnõÂ zaÂkon CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 67/1990 Sb., o staÂtnõÂch symbolech CÏ eskeÂ republiky.

(3) OstatnõÂ uÂstavnõÂ zaÂkony platneÂ na uÂzemõÂ CÏ eskeÂ
republiky ke dni uÂcÏinnosti teÂto UÂ stavy majõÂ sõÂlu zaÂko-
na.

CÏ l. 113

Tato UÂ stava nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1993.
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USNESENIÂ

prÏedsednictva CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ rady

ze dne 16. prosince 1992

o vyhlaÂsÏenõÂ LISTINY ZAÂ KLADNIÂCH PRAÂV A SVOBOD
jako soucÏaÂsti uÂ stavnõÂho porÏaÂdku CÏ eskeÂ republiky

PrÏedsednictvo CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ rady se usneslo takto:

PrÏedsednictvo CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ rady vyhlasÏuje LISTINU ZAÂ KLADNIÂCH PRAÂV A SVOBOD jako soucÏaÂst
uÂstavnõÂho porÏaÂdku CÏ eskeÂ republiky.

Uhde v. r.
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LISTINA ZAÂ KLADNIÂCH PRAÂ V A SVOBOD

FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ na zaÂkladeÏ naÂvrhuÊ CÏ eskeÂ
naÂrodnõÂ rady a SlovenskeÂ naÂrodnõÂ rady,

uznaÂvajõÂc neporusÏitelnost prÏirozenyÂch praÂv cÏloveÏ-
ka, praÂv obcÏana a svrchovanost zaÂkona,

navazujõÂc na obecneÏ sdõÂleneÂ hodnoty lidstvõÂ
a na demokratickeÂ a samospraÂvneÂ tradice nasÏich naÂro-
duÊ ,

pameÏtlivo trpkyÂch zkusÏenostõÂ z dob, kdy lidskaÂ
praÂva a zaÂkladnõÂ svobody byly v nasÏõÂ vlasti potlacÏovaÂ-
ny,

vklaÂdajõÂc nadeÏje do zabezpecÏenõÂ teÏchto praÂv spo-
lecÏnyÂm uÂsilõÂm vsÏech svobodnyÂch naÂroduÊ ,

vychaÂzejõÂc z praÂva cÏeskeÂho naÂroda a slovenskeÂho
naÂroda na sebeurcÏenõÂ,

prÏipomõÂnajõÂc si svuÊ j dõÂl odpoveÏdnosti vuÊ cÏi budou-
cõÂm generacõÂm za osud vesÏkereÂho zÏivota na Zemi

a vyjadrÏujõÂc vuÊ li, aby se CÏ eskaÂ a SlovenskaÂ Federa-
tivnõÂ Republika duÊ stojneÏ zarÏadila mezi staÂty, jezÏ tyto
hodnoty ctõÂ,

usneslo se na teÂto ListineÏ zaÂkladnõÂch praÂv a svo-
bod:

HLAVA PRVNIÂ

OBECNAÂ USTANOVENIÂ

CÏ l. 1

LideÂ jsou svobodnõÂ a rovnõÂ v duÊ stojnosti i v praÂ-
vech. ZaÂkladnõÂ praÂva a svobody jsou nezadatelneÂ, ne-
zcizitelneÂ, nepromlcÏitelneÂ a nezrusÏitelneÂ.

CÏ l. 2

(1) StaÂt je zalozÏen na demokratickyÂch hodnotaÂch
a nesmõÂ se vaÂzat ani na vyÂlucÏnou ideologii, ani na naÂbo-
zÏenskeÂ vyznaÂnõÂ.

(2) StaÂtnõÂ moc lze uplatnÏ ovat jen v prÏõÂpadech
a v mezõÂch stanovenyÂch zaÂkonem, a to zpuÊ sobem, kte-
ryÂ zaÂkon stanovõÂ.

(3) KazÏdyÂ muÊ zÏe cÏinit, co nenõÂ zaÂkonem zakaÂzaÂno,
a nikdo nesmõÂ byÂt nucen cÏinit, co zaÂkon neuklaÂdaÂ.

CÏ l. 3

(1) ZaÂkladnõÂ praÂva a svobody se zarucÏujõÂ vsÏem bez



rozdõÂlu pohlavõÂ, rasy, barvy pleti, jazyka, võÂry a naÂbo-
zÏenstvõÂ, politickeÂho cÏi jineÂho smyÂsÏlenõÂ, naÂrodnõÂho nebo
sociaÂlnõÂho puÊ vodu, prÏõÂslusÏnosti k naÂrodnostnõÂ nebo et-
nickeÂ mensÏineÏ, majetku, rodu nebo jineÂho postavenõÂ.

(2) KazÏdyÂ maÂ praÂvo svobodneÏ rozhodovat o sveÂ
naÂrodnosti. Zakazuje se jakeÂkoli ovlivnÏ ovaÂnõÂ tohoto
rozhodovaÂnõÂ a vsÏechny zpuÊ soby naÂtlaku smeÏrÏujõÂcõÂ
k odnaÂrodnÏ ovaÂnõÂ.

(3) Nikomu nesmõÂ byÂt zpuÊ sobena uÂjma na praÂ-
vech pro uplatnÏ ovaÂnõÂ jeho zaÂkladnõÂch praÂv a svobod.

CÏ l. 4

(1) Povinnosti mohou byÂt uklaÂdaÂny toliko na zaÂ-
kladeÏ zaÂkona a v jeho mezõÂch a jen prÏi zachovaÂnõÂ zaÂ-
kladnõÂch praÂv a svobod.

(2) Meze zaÂkladnõÂch praÂv a svobod mohou byÂt
za podmõÂnek stanovenyÂch Listinou zaÂkladnõÂch praÂv
a svobod (daÂle jen ¹Listinaª) upraveny pouze zaÂko-
nem.

(3) ZaÂkonnaÂ omezenõÂ zaÂkladnõÂch praÂv a svobod
musõÂ platit stejneÏ pro vsÏechny prÏõÂpady, ktereÂ splnÏ ujõÂ
stanoveneÂ podmõÂnky.

(4) PrÏi pouzÏõÂvaÂnõÂ ustanovenõÂ o mezõÂch zaÂkladnõÂch
praÂv a svobod musõÂ byÂt sÏetrÏeno jejich podstaty a smy-
slu. TakovaÂ omezenõÂ nesmeÏjõÂ byÂt zneuzÏõÂvaÂna k jinyÂm
uÂcÏeluÊ m, nezÏ pro ktereÂ byla stanovena.

HLAVA DRUHAÂ

LIDSKAÂ PRAÂVA A ZAÂ KLADNIÂ SVOBODY

OddõÂl prvnõÂ

ZaÂkladnõÂ lidskaÂ praÂva a svobody

CÏ l. 5

KazÏdyÂ je zpuÊ sobilyÂ mõÂt praÂva.

CÏ l. 6

(1) KazÏdyÂ maÂ praÂvo na zÏivot. LidskyÂ zÏivot je ho±
den ochrany jizÏ prÏed narozenõÂm.

(2) Nikdo nesmõÂ byÂt zbaven zÏivota.

(3) Trest smrti se neprÏipousÏtõÂ.

(4) PorusÏenõÂm praÂv podle tohoto cÏlaÂnku nenõÂ, je±
stlizÏe byl neÏkdo zbaven zÏivota v souvislosti s jednaÂnõÂm,
ktereÂ podle zaÂkona nenõÂ trestneÂ.

CÏ l. 7

(1) Nedotknutelnost osoby a jejõÂho soukromõÂ
je zarucÏena. Omezena muÊ zÏe byÂt jen v prÏõÂpadech stano-
venyÂch zaÂkonem.

(2) Nikdo nesmõÂ byÂt mucÏen ani podroben kruteÂ-
mu, nelidskeÂmu nebo ponizÏujõÂcõÂmu zachaÂzenõÂ nebo
trestu.

CÏ l. 8

(1) OsobnõÂ svoboda je zarucÏena.

(2) Nikdo nesmõÂ byÂt stõÂhaÂn nebo zbaven svobody
jinak nezÏ z duÊ voduÊ a zpuÊ sobem, kteryÂ stanovõÂ zaÂkon.
Nikdo nesmõÂ byÂt zbaven svobody pouze pro neschop-
nost dostaÂt smluvnõÂmu zaÂvazku.

(3) ObvineÏneÂho nebo podezrÏeleÂho z trestneÂho cÏi-
nu je mozÏno zadrzÏet jen v prÏõÂpadech stanovenyÂch v zaÂ-
koneÏ. ZadrzÏenaÂ osoba musõÂ byÂt ihned seznaÂmena s duÊ -
vody zadrzÏenõÂ, vyslechnuta a nejpozdeÏji do 24 hodin
propusÏteÏna na svobodu nebo odevzdaÂna soudu. Soudce
musõÂ zadrzÏenou osobu do 24 hodin od prÏevzetõÂ vy-
slechnout a rozhodnout o vazbeÏ, nebo ji propustit
na svobodu.

(4) Zatknout obvineÏneÂho je mozÏno jen na põÂsem-
nyÂ oduÊ vodneÏnyÂ prÏõÂkaz soudce. ZatcÏenaÂ osoba musõÂ byÂt
do 24 hodin odevzdaÂna soudu. Soudce musõÂ zatcÏenou
osobu do 24 hodin od prÏevzetõÂ vyslechnout a rozhod-
nout o vazbeÏ nebo ji propustit na svobodu.

(5) Nikdo nesmõÂ byÂt vzat do vazby, lecÏ z duÊ voduÊ
a na dobu stanovenou zaÂkonem a na zaÂkladeÏ rozhod-
nutõÂ soudu.

(6) ZaÂkon stanovõÂ, ve kteryÂch prÏõÂpadech muÊ zÏe byÂt
osoba prÏevzata nebo drzÏena v uÂstavnõÂ zdravotnickeÂ peÂ-
cÏi bez sveÂho souhlasu. TakoveÂ opatrÏenõÂ musõÂ byÂt
do 24 hodin oznaÂmeno soudu, kteryÂ o tomto umõÂsteÏnõÂ
rozhodne do 7 dnuÊ .

CÏ l. 9

(1) Nikdo nesmõÂ byÂt podroben nucenyÂm pracõÂm
nebo sluzÏbaÂm.

(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahuje na:

a) praÂce uklaÂdaneÂ podle zaÂkona osobaÂm ve vyÂkonu
trestu odneÏtõÂ svobody nebo osobaÂm vykonaÂvajõÂ-
cõÂm jinyÂ trest nahrazujõÂcõÂ trest odneÏtõÂ svobody,

b) vojenskou sluzÏbu nebo jinou sluzÏbu stanovenou
zaÂkonem namõÂsto povinneÂ vojenskeÂ sluzÏby,

c) sluzÏbu vyzÏadovanou na zaÂkladeÏ zaÂkona v prÏõÂpadeÏ
zÏivelnõÂch pohrom, nehod, nebo jineÂho nebezpecÏõÂ,
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ktereÂ ohrozÏuje zÏivoty, zdravõÂ nebo znacÏneÂ majet-
koveÂ hodnoty,

d) jednaÂnõÂ ulozÏeneÂ zaÂkonem pro ochranu zÏivota,
zdravõÂ nebo praÂv druhyÂch.

CÏ l. 10

(1) KazÏdyÂ maÂ praÂvo, aby byla zachovaÂna jeho lid-
skaÂ duÊ stojnost, osobnõÂ cÏest, dobraÂ poveÏst a chraÂneÏno
jeho jmeÂno.

(2) KazÏdyÂ maÂ praÂvo na ochranu prÏed neopraÂvneÏ-
nyÂm zasahovaÂnõÂm do soukromeÂho a rodinneÂho zÏivota.

(3) KazÏdyÂ maÂ praÂvo na ochranu prÏed neopraÂvneÏ-
nyÂm shromazÏd'ovaÂnõÂm, zverÏejnÏ ovaÂnõÂm nebo jinyÂm
zneuzÏõÂvaÂnõÂm uÂdajuÊ o sveÂ osobeÏ.

CÏ l. 11

(1) KazÏdyÂ maÂ praÂvo vlastnit majetek. VlastnickeÂ
praÂvo vsÏech vlastnõÂkuÊ maÂ stejnyÂ zaÂkonnyÂ obsah a och-
ranu. DeÏdeÏnõÂ se zarucÏuje.

(2) ZaÂkon stanovõÂ, kteryÂ majetek nezbytnyÂ k za-
bezpecÏovaÂnõÂ potrÏeb celeÂ spolecÏnosti, rozvoje naÂrodnõÂ-
ho hospodaÂrÏstvõÂ a verÏejneÂho zaÂjmu smõÂ byÂt jen ve vlast-
nictvõÂ staÂtu, obce nebo urcÏenyÂch praÂvnickyÂch osob; zaÂ-
kon muÊ zÏe takeÂ stanovit, zÏe urcÏiteÂ veÏci mohou byÂt pou-
ze ve vlastnictvõÂ obcÏanuÊ nebo praÂvnickyÂch osob se sõÂ-
dlem v CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republice.

(3) VlastnictvõÂ zavazuje. NesmõÂ byÂt zneuzÏito
na uÂjmu praÂv druhyÂch anebo v rozporu se zaÂkonem
chraÂneÏnyÂmi obecnyÂmi zaÂjmy. Jeho vyÂkon nesmõÂ po-
sÏkozovat lidskeÂ zdravõÂ, prÏõÂrodu a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ nad
mõÂru stanovenou zaÂkonem.

(4) VyvlastneÏnõÂ nebo nuceneÂ omezenõÂ vlastnickeÂho
praÂva je mozÏneÂ ve verÏejneÂm zaÂjmu, a to na zaÂkladeÏ zaÂ-
kona a za naÂhradu.

(5) DaneÏ a poplatky lze uklaÂdat jen na zaÂkladeÏ zaÂ-
kona.

CÏ l. 12

(1) ObydlõÂ je nedotknutelneÂ. NenõÂ dovoleno
do neÏj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v neÏm bydlõÂ.

(2) DomovnõÂ prohlõÂdka je prÏõÂpustnaÂ jen pro uÂcÏely
trestnõÂho rÏõÂzenõÂ, a to na põÂsemnyÂ oduÊ vodneÏnyÂ prÏõÂkaz
soudce. ZpuÊ sob provedenõÂ domovnõÂ prohlõÂdky stanovõÂ
zaÂkon.

(3) JineÂ zaÂsahy do nedotknutelnosti obydlõÂ mo-
hou byÂt zaÂkonem dovoleny, jen je-li to v demokratickeÂ

spolecÏnosti nezbytneÂ pro ochranu zÏivota nebo zdravõÂ
osob, pro ochranu praÂv a svobod druhyÂch anebo pro
odvraÂcenõÂ zaÂvazÏneÂho ohrozÏenõÂ verÏejneÂ bezpecÏnosti
a porÏaÂdku. Pokud je obydlõÂ uzÏõÂvaÂno takeÂ pro podnikaÂ-
nõÂ nebo provozovaÂnõÂ jineÂ hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti, mohou
byÂt takoveÂ zaÂsahy zaÂkonem dovoleny, teÂzÏ je-li to ne-
zbytneÂ pro plneÏnõÂ uÂkoluÊ verÏejneÂ spraÂvy.

CÏ l. 13

Nikdo nesmõÂ porusÏit listovnõÂ tajemstvõÂ ani tajem-
stvõÂ jinyÂch põÂsemnostõÂ a zaÂznamuÊ , at' jizÏ uchovaÂvanyÂch
v soukromõÂ, nebo zasõÂlanyÂch posÏtou anebo jinyÂm zpuÊ -
sobem, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ a zpuÊ sobem, ktereÂ stanovõÂ
zaÂkon. StejneÏ se zarucÏuje tajemstvõÂ zpraÂv podaÂvanyÂch
telefonem, telegrafem nebo jinyÂm podobnyÂm zarÏõÂze-
nõÂm.

CÏ l. 14

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zarucÏena.

(2) KazÏdyÂ, kdo se opraÂvneÏneÏ zdrzÏuje na uÂzemõÂ
CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, maÂ praÂvo
svobodneÏ je opustit.

(3) Tyto svobody mohou byÂt omezeny zaÂkonem,
jestlizÏe je to nevyhnutelneÂ pro bezpecÏnost staÂtu, udrzÏe-
nõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku, ochranu zdravõÂ nebo ochranu
praÂv a svobod druhyÂch a na vymezenyÂch uÂzemõÂch teÂzÏ
z duÊ vodu ochrany prÏõÂrody.

(4) KazÏdyÂ obcÏan maÂ praÂvo na svobodnyÂ vstup
na uÂzemõÂ CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky.
ObcÏan nemuÊ zÏe byÂt nucen k opusÏteÏnõÂ sveÂ vlasti.

(5) Cizinec muÊ zÏe byÂt vyhosÏteÏn jen v prÏõÂpadech
stanovenyÂch zaÂkonem.

CÏ l. 15

(1) Svoboda mysÏlenõÂ, sveÏdomõÂ a naÂbozÏenskeÂho
vyznaÂnõÂ je zarucÏena. KazÏdyÂ maÂ praÂvo zmeÏnit sveÂ naÂbo-
zÏenstvõÂ nebo võÂru anebo byÂt bez naÂbozÏenskeÂho vyznaÂ-
nõÂ.

(2) Svoboda veÏdeckeÂho baÂdaÂnõÂ a umeÏleckeÂ tvorby
je zarucÏena.

(3) Nikdo nemuÊ zÏe byÂt nucen vykonaÂvat vojen±
skou sluzÏbu, pokud je to v rozporu s jeho sveÏdomõÂm
nebo s jeho naÂbozÏenskyÂm vyznaÂnõÂm. Podrobnosti sta-
novõÂ zaÂkon.

CÏ l. 16

(1) KazÏdyÂ maÂ praÂvo svobodneÏ projevovat sveÂ naÂ-
bozÏenstvõÂ nebo võÂru bud' saÂm nebo spolecÏneÏ s jinyÂmi,
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soukromeÏ nebo verÏejneÏ, bohosluzÏbou, vyucÏovaÂnõÂm,
naÂbozÏenskyÂmi uÂkony nebo zachovaÂvaÂnõÂm obrÏadu.

(2) CõÂrkve a naÂbozÏenskeÂ spolecÏnosti spravujõÂ sveÂ
zaÂlezÏitosti, zejmeÂna ustavujõÂ sveÂ orgaÂny, ustanovujõÂ sveÂ
duchovnõÂ a zrÏizujõÂ rÏeholnõÂ a jineÂ cõÂrkevnõÂ instituce ne-
zaÂvisle na staÂtnõÂch orgaÂnech.

(3) ZaÂkon stanovõÂ podmõÂnky vyucÏovaÂnõÂ naÂbozÏen-
stvõÂ na staÂtnõÂch sÏkolaÂch.

(4) VyÂkon teÏchto praÂv muÊ zÏe byÂt omezen zaÂko-
nem, jde-li o opatrÏenõÂ v demokratickeÂ spolecÏnosti ne-
zbytnaÂ pro ochranu verÏejneÂ bezpecÏnosti a porÏaÂdku,
zdravõÂ a mravnosti nebo praÂv a svobod druhyÂch.

O d d õÂ l d r u h yÂ

PolitickaÂ praÂva

CÏ l. 17

(1) Svoboda projevu a praÂvo na informace jsou
zarucÏeny.

(2) KazÏdyÂ maÂ praÂvo vyjadrÏovat sveÂ naÂzory slo-
vem, põÂsmem, tiskem, obrazem nebo jinyÂm zpuÊ sobem,
jakozÏ i svobodneÏ vyhledaÂvat, prÏijõÂmat a rozsÏirÏovat ideje
a informace bez ohledu na hranice staÂtu.

(3) Cenzura je neprÏõÂpustnaÂ.

(4) Svobodu projevu a praÂvo vyhledaÂvat a sÏõÂrÏit in-
formace lze omezit zaÂkonem, jde-li o opatrÏenõÂ v de-
mokratickeÂ spolecÏnosti nezbytnaÂ pro ochranu praÂv
a svobod druhyÂch, bezpecÏnost staÂtu, verÏejnou bezpecÏ-
nost, ochranu verÏejneÂho zdravõÂ a mravnosti.

(5) StaÂtnõÂ orgaÂny a orgaÂny uÂzemnõÂ samospraÂvy
jsou povinny prÏimeÏrÏenyÂm zpuÊ sobem poskytovat infor-
mace o sveÂ cÏinnosti. PodmõÂnky a provedenõÂ stanovõÂ zaÂ-
kon.

CÏ l. 18

(1) PeticÏnõÂ praÂvo je zarucÏeno; ve veÏcech verÏejneÂho
nebo jineÂho spolecÏneÂho zaÂjmu maÂ kazÏdyÂ praÂvo saÂm ne-
bo s jinyÂmi se obracet na staÂtnõÂ orgaÂny a orgaÂny uÂzem-
nõÂ samospraÂvy s zÏaÂdostmi, naÂvrhy a stõÂzÏnostmi.

(2) PeticõÂ se nesmõÂ zasahovat do nezaÂvislosti sou-
du.

(3) Peticemi se nesmõÂ vyzyÂvat k porusÏovaÂnõÂ zaÂ-
kladnõÂch praÂv a svobod zarucÏenyÂch Listinou.

CÏ l. 19

(1) PraÂvo pokojneÏ se shromazÏd'ovat je zarucÏeno.

(2) Toto praÂvo lze omezit zaÂkonem v prÏõÂpadech
shromaÂzÏdeÏnõÂ na verÏejnyÂch mõÂstech, jde-li o opatrÏenõÂ
v demokratickeÂ spolecÏnosti nezbytnaÂ pro ochranu praÂv
a svobod druhyÂch, ochranu verÏejneÂho porÏaÂdku, zdravõÂ,
mravnosti, majetku nebo pro bezpecÏnost staÂtu. Shro-
maÂzÏdeÏnõÂ vsÏak nesmõÂ byÂt podmõÂneÏno povolenõÂm orgaÂnu
verÏejneÂ spraÂvy.

CÏ l. 20

(1) PraÂvo svobodneÏ se sdruzÏovat je zarucÏeno.
KazÏdyÂ maÂ praÂvo spolu s jinyÂmi se sdruzÏovat ve spol-
cõÂch, spolecÏnostech a jinyÂch sdruzÏenõÂch.

(2) ObcÏaneÂ majõÂ praÂvo zaklaÂdat teÂzÏ politickeÂ stra-
ny a politickaÂ hnutõÂ a sdruzÏovat se v nich.

(3) VyÂkon teÏchto praÂv lze omezit jen v prÏõÂpadech
stanovenyÂch zaÂkonem, jestlizÏe to je v demokratickeÂ
spolecÏnosti nezbytneÂ pro bezpecÏnost staÂtu, ochranu
verÏejneÂ bezpecÏnosti a verÏejneÂho porÏaÂdku, prÏedchaÂzenõÂ
trestnyÂm cÏinuÊ m nebo pro ochranu praÂv a svobod dru-
hyÂch.

(4) PolitickeÂ strany a politickaÂ hnutõÂ, jakozÏ i jinaÂ
sdruzÏenõÂ jsou oddeÏleny od staÂtu.

CÏ l. 21

(1) ObcÏaneÂ majõÂ praÂvo podõÂlet se na spraÂveÏ verÏej-
nyÂch veÏcõÂ prÏõÂmo nebo svobodnou volbou svyÂch zaÂ-
stupcuÊ .

(2) Volby se musõÂ konat ve lhuÊ taÂch neprÏesahujõÂ-
cõÂch pravidelnaÂ volebnõÂ obdobõÂ stanovenaÂ zaÂkonem.

(3) VolebnõÂ praÂvo je vsÏeobecneÂ a rovneÂ a vykonaÂ-
vaÂ se tajnyÂm hlasovaÂnõÂm. PodmõÂnky vyÂkonu volebnõÂho
praÂva stanovõÂ zaÂkon.

(4) ObcÏaneÂ majõÂ za rovnyÂch podmõÂnek prÏõÂstup
k volenyÂm a jinyÂm verÏejnyÂm funkcõÂm.

CÏ l. 22

ZaÂkonnaÂ uÂprava vsÏech politickyÂch praÂv a svobod
a jejõÂ vyÂklad a pouzÏõÂvaÂnõÂ musõÂ umozÏnÏ ovat a ochranÏ ovat
svobodnou souteÏzÏ politickyÂch sil v demokratickeÂ spo-
lecÏnosti.

CÏ l. 23

ObcÏaneÂ majõÂ praÂvo postavit se na odpor proti kazÏ-
deÂmu, kdo by odstranÏ oval demokratickyÂ rÏaÂd lidskyÂch
praÂv a zaÂkladnõÂch svobod, zalozÏenyÂ Listinou, jestlizÏe
cÏinnost uÂstavnõÂch orgaÂnuÊ a uÂcÏinneÂ pouzÏitõÂ zaÂkonnyÂch
prostrÏedkuÊ jsou znemozÏneÏny.
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HLAVA TRÏ ETIÂ

PRAÂ VA NAÂ RODNOSTNIÂCH
A ETNICKYÂ CH MENSÏ IN

CÏ l. 24

PrÏõÂslusÏnost ke ktereÂkoli naÂrodnostnõÂ nebo etnickeÂ
mensÏineÏ nesmõÂ byÂt nikomu na uÂjmu.

CÏ l. 25

(1) ObcÏanuÊ m tvorÏõÂcõÂm naÂrodnostnõÂ nebo etnickeÂ
mensÏiny se zarucÏuje vsÏestrannyÂ rozvoj, zejmeÂna praÂvo
spolecÏneÏ s jinyÂmi prÏõÂslusÏnõÂky mensÏiny rozvõÂjet vlastnõÂ
kulturu, praÂvo rozsÏirÏovat a prÏijõÂmat informace v jejich
materÏskeÂm jazyku a sdruzÏovat se v naÂrodnostnõÂch
sdruzÏenõÂch. Podrobnosti stanovõÂ zaÂkon.

(2) ObcÏanuÊ m prÏõÂslusÏejõÂcõÂm k naÂrodnostnõÂm a et-
nickyÂm mensÏinaÂm se za podmõÂnek stanovenyÂch zaÂko-
nem zarucÏuje teÂzÏ

a) praÂvo na vzdeÏlaÂnõÂ v jejich jazyku,

b) praÂvo uzÏõÂvat jejich jazyka v uÂrÏednõÂm styku,

c) praÂvo uÂcÏasti na rÏesÏenõÂ veÏcõÂ tyÂkajõÂcõÂch se naÂrodnost-
nõÂch a etnickyÂch mensÏin.

HLAVA CÏ TVRTAÂ

HOSPODAÂ RÏ SKAÂ , SOCIAÂ LNIÂ
A KULTURNIÂ PRAÂ VA

CÏ l. 26

(1) KazÏdyÂ maÂ praÂvo na svobodnou volbu povolaÂ-
nõÂ a prÏõÂpravu k neÏmu, jakozÏ i praÂvo podnikat a provo-
zovat jinou hospodaÂrÏskou cÏinnost.

(2) ZaÂkon muÊ zÏe stanovit podmõÂnky a omezenõÂ
pro vyÂkon urcÏityÂch povolaÂnõÂ nebo cÏinnostõÂ.

(3) KazÏdyÂ maÂ praÂvo zõÂskaÂvat prostrÏedky pro sveÂ
zÏivotnõÂ potrÏeby pracõÂ. ObcÏany, kterÏõÂ toto praÂvo nemo-
hou bez sveÂ viny vykonaÂvat, staÂt v prÏimeÏrÏeneÂm rozsa-
hu hmotneÏ zajisÏt'uje; podmõÂnky stanovõÂ zaÂkon.

(4) ZaÂkon muÊ zÏe stanovit odchylnou uÂpravu pro
cizince.

CÏ l. 27

(1) KazÏdyÂ maÂ praÂvo svobodneÏ se sdruzÏovat s jinyÂ-
mi na ochranu svyÂch hospodaÂrÏskyÂch a sociaÂlnõÂch zaÂ-
jmuÊ .

(2) OdboroveÂ organizace vznikajõÂ nezaÂvisle

na staÂtu. Omezovat pocÏet odborovyÂch organizacõÂ
je neprÏõÂpustneÂ, stejneÏ jako zvyÂhodnÏ ovat neÏktereÂ z nich
v podniku nebo v odveÏtvõÂ.

(3) CÏ innost odborovyÂch organizacõÂ a vznik a cÏin-
nost jinyÂch sdruzÏenõÂ na ochranu hospodaÂrÏskyÂch a so-
ciaÂlnõÂch zaÂjmuÊ mohou byÂt omezeny zaÂkonem, jde-
-li o opatrÏenõÂ v demokratickeÂ spolecÏnosti nezbytnaÂ pro
ochranu bezpecÏnosti staÂtu, verÏejneÂho porÏaÂdku nebo
praÂv a svobod druhyÂch.

(4) PraÂvo na staÂvku je zarucÏeno za podmõÂnek sta-
novenyÂch zaÂkonem; toto praÂvo neprÏõÂslusÏõÂ soudcuÊ m,
prokuraÂtoruÊ m, prÏõÂslusÏnõÂkuÊ m ozbrojenyÂch sil a prÏõÂslusÏ-
nõÂkuÊ m bezpecÏnostnõÂch sboruÊ .

CÏ l. 28

ZameÏstnanci majõÂ praÂvo na spravedlivou odmeÏnu
za praÂci a na uspokojiveÂ pracovnõÂ podmõÂnky. Podrob-
nosti stanovõÂ zaÂkon.

CÏ l. 29

(1) ZÏ eny, mladistvõÂ a osoby zdravotneÏ postizÏeneÂ
majõÂ praÂvo na zvyÂsÏenou ochranu zdravõÂ prÏi praÂci
a na zvlaÂsÏtnõÂ pracovnõÂ podmõÂnky.

(2) MladistvõÂ a osoby zdravotneÏ postizÏeneÂ majõÂ
praÂvo na zvlaÂsÏtnõÂ ochranu v pracovnõÂch vztazõÂch
a na pomoc prÏi prÏõÂpraveÏ k povolaÂnõÂ.

(3) Podrobnosti stanovõÂ zaÂkon.

CÏ l. 30

(1) ObcÏaneÂ majõÂ praÂvo na prÏimeÏrÏeneÂ hmotneÂ za-
bezpecÏenõÂ ve staÂrÏõÂ a prÏi nezpuÊ sobilosti k praÂci, jakozÏ
i prÏi ztraÂteÏ zÏ ivitele.

(2) KazÏdyÂ, kdo je v hmotneÂ nouzi, maÂ praÂvo
na takovou pomoc, kteraÂ je nezbytnaÂ pro zajisÏteÏnõÂ zaÂ-
kladnõÂch zÏivotnõÂch podmõÂnek.

(3) Podrobnosti stanovõÂ zaÂkon.

CÏ l. 31

KazÏdyÂ maÂ praÂvo na ochranu zdravõÂ. ObcÏaneÂ majõÂ
na zaÂkladeÏ verÏejneÂho pojisÏteÏnõÂ praÂvo na bezplatnou
zdravotnõÂ peÂcÏi a na zdravotnõÂ pomuÊ cky za podmõÂnek,
ktereÂ stanovõÂ zaÂkon.

CÏ l. 32

(1) RodicÏovstvõÂ a rodina jsou pod ochranou zaÂko-
na. ZvlaÂsÏtnõÂ ochrana deÏtõÂ a mladistvyÂch je zarucÏena.
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(2) ZÏ eneÏ v teÏhotenstvõÂ je zarucÏena zvlaÂsÏtnõÂ peÂcÏe,
ochrana v pracovnõÂch vztazõÂch a odpovõÂdajõÂcõÂ pracovnõÂ
podmõÂnky.

(3) DeÏti narozeneÂ v manzÏelstvõÂ i mimo neÏ majõÂ
stejnaÂ praÂva.

(4) PeÂcÏe o deÏti a jejich vyÂchova je praÂvem rodicÏuÊ ;
deÏti majõÂ praÂvo na rodicÏovskou vyÂchovu a peÂcÏi. PraÂva
rodicÏuÊ mohou byÂt omezena a nezletileÂ deÏti mohou byÂt
od rodicÏuÊ odloucÏeny proti jejich vuÊ li jen rozhodnutõÂm
soudu na zaÂkladeÏ zaÂkona.

(5) RodicÏe, kterÏõÂ pecÏujõÂ o deÏti, majõÂ praÂvo na po-
moc staÂtu.

(6) Podrobnosti stanovõÂ zaÂkon.

CÏ l. 33

(1) KazÏdyÂ maÂ praÂvo na vzdeÏlaÂnõÂ. SÏkolnõÂ dochaÂzka
je povinnaÂ po dobu, kterou stanovõÂ zaÂkon.

(2) ObcÏaneÂ majõÂ praÂvo na bezplatneÂ vzdeÏlaÂnõÂ v zaÂ-
kladnõÂch a strÏednõÂch sÏkolaÂch, podle schopnostõÂ obcÏana
a mozÏnostõÂ spolecÏnosti teÂzÏ na vysokyÂch sÏkolaÂch.

(3) ZrÏizovat jineÂ sÏkoly nezÏ staÂtnõÂ a vyucÏovat
na nich lze jen za podmõÂnek stanovenyÂch zaÂkonem;
na takovyÂch sÏkolaÂch se muÊ zÏe vzdeÏlaÂnõÂ poskytovat
za uÂplatu.

(4) ZaÂkon stanovõÂ, za jakyÂch podmõÂnek majõÂ ob-
cÏaneÂ prÏi studiu praÂvo na pomoc staÂtu.

CÏ l. 34

(1) PraÂva k vyÂsledkuÊ m tvuÊ rcÏõÂ dusÏevnõÂ cÏinnosti
jsou chraÂneÏna zaÂkonem.

(2) PraÂvo prÏõÂstupu ke kulturnõÂmu bohatstvõÂ je za-
rucÏeno za podmõÂnek stanovenyÂch zaÂkonem.

CÏ l. 35

(1) KazÏdyÂ maÂ praÂvo na prÏõÂzniveÂ zÏ ivotnõÂ prostrÏedõÂ.

(2) KazÏdyÂ maÂ praÂvo na vcÏasneÂ a uÂplneÂ informace
o stavu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ .

(3) PrÏi vyÂkonu svyÂch praÂv nikdo nesmõÂ ohrozÏovat
ani posÏkozovat zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, prÏõÂrodnõÂ zdroje, dru-
hoveÂ bohatstvõÂ prÏõÂrody a kulturnõÂ pamaÂtky nad mõÂru
stanovenou zaÂkonem.

HLAVA PAÂ TAÂ

PRAÂVO NA SOUDNIÂ A JINOU
PRAÂ VNIÂ OCHRANU

CÏ l. 36

(1) KazÏdyÂ se muÊ zÏe domaÂhat stanovenyÂm postu-
pem sveÂho praÂva u nezaÂvisleÂho a nestranneÂho soudu
a ve stanovenyÂch prÏõÂpadech u jineÂho orgaÂnu.

(2) Kdo tvrdõÂ, zÏe byl na svyÂch praÂvech zkraÂcen
rozhodnutõÂm orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy, muÊ zÏe se obraÂtit
na soud, aby prÏezkoumal zaÂkonnost takoveÂho rozhod-
nutõÂ, nestanovõÂ-li zaÂkon jinak. Z pravomoci soudu vsÏak
nesmõÂ byÂt vyloucÏeno prÏezkoumaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ tyÂka-
jõÂcõÂch se zaÂkladnõÂch praÂv a svobod podle Listiny.

(3) KazÏdyÂ maÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody zpuÊ sobeneÂ
mu nezaÂkonnyÂm rozhodnutõÂm soudu, jineÂho staÂtnõÂho
orgaÂnu cÏi orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy nebo nespraÂvnyÂm
uÂrÏednõÂm postupem.

(4) PodmõÂnky a podrobnosti upravuje zaÂkon.

CÏ l. 37

(1) KazÏdyÂ maÂ praÂvo odeprÏõÂt vyÂpoveÏd', jestlizÏe
by jõÂ zpuÊ sobil nebezpecÏõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ sobeÏ nebo
osobeÏ blõÂzkeÂ.

(2) KazÏdyÂ maÂ praÂvo na praÂvnõÂ pomoc v rÏõÂzenõÂ
prÏed soudy, jinyÂmi staÂtnõÂmi orgaÂny cÏi orgaÂny verÏejneÂ
spraÂvy, a to od pocÏaÂtku rÏõÂzenõÂ.

(3) VsÏichni uÂcÏastnõÂci jsou si v rÏõÂzenõÂ rovni.

(4) Kdo prohlaÂsõÂ, zÏe neovlaÂdaÂ jazyk, jõÂmzÏ se vede
jednaÂnõÂ, maÂ praÂvo na tlumocÏnõÂka.

CÏ l. 38

(1) Nikdo nesmõÂ byÂt odnÏ at sveÂmu zaÂkonneÂmu
soudci. PrÏõÂslusÏnost soudu i soudce stanovõÂ zaÂkon.

(2) KazÏdyÂ maÂ praÂvo, aby jeho veÏc byla projednaÂ-
na verÏejneÏ, bez zbytecÏnyÂch pruÊ tahuÊ a v jeho prÏõÂtom-
nosti a aby se mohl vyjaÂdrÏit ke vsÏem provaÂdeÏnyÂm duÊ -
kazuÊ m. VerÏejnost muÊ zÏe byÂt vyloucÏena jen v prÏõÂpadech
stanovenyÂch zaÂkonem.

CÏ l. 39

Jen zaÂkon stanovõÂ, ktereÂ jednaÂnõÂ je trestnyÂm cÏinem
a jakyÂ trest, jakozÏ i jakeÂ jineÂ uÂjmy na praÂvech nebo ma-
jetku, lze za jeho spaÂchaÂnõÂ ulozÏit.
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CÏ l. 40

(1) Jen soud rozhoduje o vineÏ a trestu za trestneÂ
cÏiny.

(2) KazÏdyÂ, proti neÏmuzÏ je vedeno trestnõÂ rÏõÂzenõÂ,
je povazÏovaÂn za nevinneÂho, pokud pravomocnyÂm od-
suzujõÂcõÂm rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslove-
na.

(3) ObvineÏnyÂ maÂ praÂvo, aby mu byl poskytnut
cÏas a mozÏnost k prÏõÂpraveÏ obhajoby a aby se mohl haÂjit
saÂm nebo prostrÏednictvõÂm obhaÂjce. JestlizÏe si obhaÂjce
nezvolõÂ, acÏkoliv ho podle zaÂkona mõÂt musõÂ, bude
mu ustanoven soudem. ZaÂkon stanovõÂ, v kteryÂch prÏõÂpa-
dech maÂ obvineÏnyÂ praÂvo na bezplatnou pomoc obhaÂj-
ce.

(4) ObvineÏnyÂ maÂ praÂvo odeprÏõÂt vyÂpoveÏd'; tohoto
praÂva nesmõÂ byÂt zÏaÂdnyÂm zpuÊ sobem zbaven.

(5) Nikdo nemuÊ zÏe byÂt trestneÏ stõÂhaÂn za cÏin, pro
kteryÂ jizÏ byl pravomocneÏ odsouzen nebo zprosÏteÏn ob-
zÏaloby. Tato zaÂsada nevylucÏuje uplatneÏnõÂ mimorÏaÂd-
nyÂch opravnyÂch prostrÏedkuÊ v souladu se zaÂkonem.

(6) Trestnost cÏinu se posuzuje a trest se uklaÂdaÂ
podle zaÂkona uÂcÏinneÂho v dobeÏ, kdy byl cÏin spaÂchaÂn.
PozdeÏjsÏõÂho zaÂkona se pouzÏije, jestlizÏe je to pro pacha-
tele prÏõÂzniveÏjsÏõÂ.

HLAVA SÏ ESTAÂ

USTANOVENIÂ SPOLECÏ NAÂ

CÏ l. 41

(1) PraÂv uvedenyÂch v cÏl. 26, cÏl. 27 odst. 4, cÏl. 28
azÏ 31, cÏl. 32 odst. 1 a 3, cÏl. 33 a 35 Listiny je mozÏno
se domaÂhat pouze v mezõÂch zaÂkonuÊ , ktereÂ tato ustano-
venõÂ provaÂdeÏjõÂ.

(2) Kde se v ListineÏ mluvõÂ o zaÂkonu, rozumõÂ

se tõÂm zaÂkon FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ, jestlizÏe z uÂstav-
nõÂho rozdeÏlenõÂ zaÂkonodaÂrneÂ pravomoci nevyplyÂvaÂ,
zÏe uÂprava prÏõÂslusÏõÂ zaÂkonuÊ m naÂrodnõÂch rad.

CÏ l. 42

(1) Pokud Listina pouzÏõÂvaÂ pojmu ¹obcÏanª, rozu-
mõÂ se tõÂm staÂtnõÂ obcÏan CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ
Republiky.

(2) Cizinci pozÏõÂvajõÂ v CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ Federa-
tivnõÂ Republice lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod za-
rucÏenyÂch Listinou, pokud nejsou prÏiznaÂna vyÂslovneÏ
obcÏanuÊ m.

(3) Pokud dosavadnõÂ prÏedpisy pouzÏõÂvajõÂ pojmu
¹obcÏanª, rozumõÂ se tõÂm kazÏdyÂ cÏloveÏk, jde-li o zaÂkladnõÂ
praÂva a svobody, ktereÂ Listina prÏiznaÂvaÂ bez ohledu
na staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ.

CÏ l. 43

CÏ eskaÂ a SlovenskaÂ FederativnõÂ Republika posky-
tuje azyl cizincuÊ m pronaÂsledovanyÂm za uplatnÏ ovaÂnõÂ
politickyÂch praÂv a svobod. Azyl muÊ zÏe byÂt odeprÏen to-
mu, kdo jednal v rozporu se zaÂkladnõÂmi lidskyÂmi praÂvy
a svobodami.

CÏ l. 44

ZaÂkon muÊ zÏe soudcuÊ m a prokuraÂtoruÊ m omezit
praÂvo na podnikaÂnõÂ a jinou hospodaÂrÏskou cÏinnost
a praÂvo uvedeneÂ v cÏl. 20 odst. 2; zameÏstnancuÊ m staÂtnõÂ
spraÂvy a uÂzemnõÂ samospraÂvy ve funkcõÂch, ktereÂ urcÏõÂ,
teÂzÏ praÂvo uvedeneÂ v cÏl. 27 odst. 4; prÏõÂslusÏnõÂkuÊ m bez-
pecÏnostnõÂch sboruÊ a prÏõÂslusÏnõÂkuÊ m ozbrojenyÂch sil teÂzÏ
praÂva uvedenaÂ v cÏl. 18, 19 a cÏl. 27 odst. 1 azÏ 3, pokud
souvisõÂ s vyÂkonem sluzÏby. OsobaÂm v povolaÂnõÂch, kteraÂ
jsou bezprostrÏedneÏ nezbytnaÂ pro ochranu zÏivota
a zdravõÂ, muÊ zÏe zaÂkon omezit praÂvo na staÂvku.
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UÂ STAVNIÂ ZAÂ KON

ze dne 22. dubna 1998

o bezpecÏnosti CÏ eskeÂ republiky

Parlament se usnesl na tomto uÂstavnõÂm zaÂkoneÏ
CÏ eskeÂ republiky:

ZAÂ KLADNIÂ USTANOVENIÂ

CÏ l. 1

ZajisÏteÏnõÂ svrchovanosti a uÂzemnõÂ celistvosti CÏ eskeÂ
republiky, ochrana jejõÂch demokratickyÂch zaÂkladuÊ
a ochrana zÏivotuÊ , zdravõÂ a majetkovyÂch hodnot je zaÂ-
kladnõÂ povinnostõÂ staÂtu.

CÏ l. 2

(1) Je-li bezprostrÏedneÏ ohrozÏena svrchovanost,
uÂzemnõÂ celistvost, demokratickeÂ zaÂklady CÏ eskeÂ repu-
bliky nebo ve znacÏneÂm rozsahu vnitrÏnõÂ porÏaÂdek a bez-
pecÏnost, zÏ ivoty a zdravõÂ, majetkoveÂ hodnoty nebo zÏi-
votnõÂ prostrÏedõÂ anebo je-li trÏeba plnit mezinaÂrodnõÂ zaÂ-
vazky o spolecÏneÂ obraneÏ, muÊ zÏe se vyhlaÂsit podle in-
tenzity, uÂzemnõÂho rozsahu a charakteru situace
nouzovyÂ stav, stav ohrozÏenõÂ staÂtu nebo vaÂlecÏnyÂ stav.

(2) NouzovyÂ stav a stav ohrozÏenõÂ staÂtu se vyhla-
sÏuje pro omezeneÂ nebo pro celeÂ uÂzemõÂ staÂtu, vaÂlecÏnyÂ
stav se vyhlasÏuje pro celeÂ uÂzemõÂ staÂtu.

CÏ l. 3

(1) BezpecÏnost CÏ eskeÂ republiky zajisÏt'ujõÂ ozbro-
jeneÂ sõÂly, ozbrojeneÂ bezpecÏnostnõÂ sbory, zaÂchranneÂ
sbory a havarijnõÂ sluzÏby.

(2) StaÂtnõÂ orgaÂny, orgaÂny uÂzemnõÂch samospraÂv-
nyÂch celkuÊ a praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby jsou povinny
se podõÂlet na zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti CÏ eskeÂ republiky.
Rozsah povinnostõÂ a dalsÏõÂ podrobnosti stanovõÂ zaÂkon.

CÏ l. 4

(1) OzbrojeneÂ sõÂly jsou doplnÏ ovaÂny na zaÂkladeÏ
branneÂ povinnosti.

(2) Rozsah branneÂ povinnosti, uÂkoly ozbrojenyÂch
sil, ozbrojenyÂch bezpecÏnostnõÂch sboruÊ , zaÂchrannyÂch
sboruÊ a havarijnõÂch sluzÏeb, jejich organizaci, prÏõÂpravu
a doplnÏ ovaÂnõÂ a praÂvnõÂ pomeÏry jejich prÏõÂslusÏnõÂkuÊ sta-
novõÂ zaÂkon, a to tak, aby byla zajisÏteÏna civilnõÂ kontrola
ozbrojenyÂch sil.

NOUZOVYÂ STAV

CÏ l. 5

(1) VlaÂda muÊ zÏe vyhlaÂsit nouzovyÂ stav v prÏõÂpadeÏ

zÏivelnõÂch pohrom, ekologickyÂch nebo pruÊ myslovyÂch
havaÂriõÂ, nehod nebo jineÂho nebezpecÏõÂ, ktereÂ ve znacÏ-
neÂm rozsahu ohrozÏujõÂ zÏivoty, zdravõÂ nebo majetkoveÂ
hodnoty anebo vnitrÏnõÂ porÏaÂdek a bezpecÏnost.

(2) NouzovyÂ stav nemuÊ zÏe byÂt vyhlaÂsÏen z duÊ vodu
staÂvky vedeneÂ na ochranu praÂv a opraÂvneÏnyÂch hospo-
daÂrÏskyÂch a sociaÂlnõÂch zaÂjmuÊ .

(3) Je-li nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ, muÊ zÏe vyhlaÂsit nou-
zovyÂ stav prÏedseda vlaÂdy. Jeho rozhodnutõÂ vlaÂda do
24 hodin od vyhlaÂsÏenõÂ schvaÂlõÂ nebo zrusÏõÂ.

(4) VlaÂda o vyhlaÂsÏenõÂ nouzoveÂho stavu nepro-
dleneÏ informuje Poslaneckou sneÏmovnu, kteraÂ muÊ zÏe
vyhlaÂsÏenõÂ zrusÏit.

CÏ l. 6

(1) NouzovyÂ stav se muÊ zÏe vyhlaÂsit jen s uvedenõÂm
duÊ voduÊ na urcÏitou dobu a pro urcÏiteÂ uÂzemõÂ. SoucÏasneÏ
s vyhlaÂsÏenõÂm nouzoveÂho stavu musõÂ vlaÂda vymezit,
kteraÂ praÂva stanovenaÂ ve zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkoneÏ a v jakeÂm
rozsahu se v souladu s Listinou zaÂkladnõÂch praÂv a svo-
bod omezujõÂ a ktereÂ povinnosti a v jakeÂm rozsahu se
uklaÂdajõÂ. Podrobnosti stanovõÂ zaÂkon.

(2) NouzovyÂ stav se muÊ zÏe vyhlaÂsit nejdeÂle na
dobu 30 dnuÊ . UvedenaÂ doba se muÊ zÏe prodlouzÏit jen
po prÏedchozõÂm souhlasu PoslaneckeÂ sneÏmovny.

(3) NouzovyÂ stav koncÏõÂ uplynutõÂm doby, na kte-
rou byl vyhlaÂsÏen, pokud vlaÂda nebo PoslaneckaÂ sneÏ-
movna nerozhodnou o jeho zrusÏenõÂ prÏed uplynutõÂm
teÂto doby.

STAV OHROZÏ ENIÂ STAÂ TU

CÏ l. 7

(1) Parlament muÊ zÏe na naÂvrh vlaÂdy vyhlaÂsit stav
ohrozÏenõÂ staÂtu, je-li bezprostrÏedneÏ ohrozÏena svrchova-
nost staÂtu nebo uÂzemnõÂ celistvost staÂtu anebo jeho de-
mokratickeÂ zaÂklady.

(2) K prÏijetõÂ usnesenõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ stavu ohrozÏenõÂ
staÂtu je trÏeba souhlasu nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech po-
slancuÊ a souhlasu nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech senaÂtoruÊ .

ZKRAÂ CENEÂ JEDNAÂ NIÂ O NAÂVRZIÂCH ZAÂ KONUÊ

CÏ l. 8

(1) Po dobu stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo vaÂlecÏneÂho
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stavu muÊ zÏe vlaÂda pozÏadovat, aby Parlament projednal
vlaÂdnõÂ naÂvrh zaÂkona ve zkraÂceneÂm jednaÂnõÂ.

(2) O takoveÂm naÂvrhu se PoslaneckaÂ sneÏmovna
usnese do 72 hodin od jeho podaÂnõÂ a SenaÂt do 24 hodin
od jeho postoupenõÂ Poslaneckou sneÏmovnou. JestlizÏe
se SenaÂt v teÂto lhuÊ teÏ nevyjaÂdrÏõÂ, platõÂ, zÏe je naÂvrh zaÂkona
prÏijat.

(3) Po dobu stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo vaÂlecÏneÂho
stavu prezident republiky nemaÂ praÂvo vracet zaÂkon
prÏijatyÂ ve zkraÂceneÂm jednaÂnõÂ.

(4) Ve zkraÂceneÂm jednaÂnõÂ nemuÊ zÏe vlaÂda prÏedlozÏit
naÂvrh uÂstavnõÂho zaÂkona.

BEZPECÏ NOSTNIÂ RADA STAÂ TU

CÏ l. 9

(1) BezpecÏnostnõÂ radu staÂtu tvorÏõÂ prÏedseda vlaÂdy
a dalsÏõÂ cÏlenoveÂ vlaÂdy podle rozhodnutõÂ vlaÂdy.

(2) BezpecÏnostnõÂ rada staÂtu v rozsahu poveÏrÏenõÂ,
ktereÂ stanovila vlaÂda, prÏipravuje vlaÂdeÏ naÂvrhy opatrÏenõÂ
k zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti CÏ eskeÂ republiky.

(3) Prezident republiky maÂ praÂvo uÂcÏastnit se
schuÊ zõÂ BezpecÏnostnõÂ rady staÂtu, vyzÏadovat od nõÂ a jejõÂch
cÏlenuÊ zpraÂvy a projednaÂvat s nõÂ nebo s jejõÂmi cÏleny
otaÂzky, ktereÂ patrÏõÂ do jejich puÊ sobnosti.

PRODLOUZÏ ENIÂ VOLEBNIÂHO OBDOBIÂ

CÏ l. 10

JestlizÏe po dobu nouzoveÂho stavu, stavu ohrozÏenõÂ
staÂtu nebo vaÂlecÏneÂho stavu podmõÂnky na uÂzemõÂ CÏ eskeÂ
republiky neumozÏnõÂ konat volby ve lhuÊ taÂch, ktereÂ jsou
stanoveny pro pravidelnaÂ volebnõÂ obdobõÂ, lze zaÂkonem
lhuÊ ty prodlouzÏit, nejdeÂle vsÏak o sÏest meÏsõÂcuÊ .

SPOLECÏ NAÂ USTANOVENIÂ

CÏ l. 11

V dobeÏ, kdy je PoslaneckaÂ sneÏmovna rozpusÏteÏna,
prÏõÂslusÏõÂ rozhodnout o prodlouzÏenõÂ nebo o zrusÏenõÂ nou-
zoveÂho stavu, vyhlaÂsit stav ohrozÏenõÂ staÂtu nebo vaÂlecÏnyÂ
stav, rozhodnout o vyslaÂnõÂ ozbrojenyÂch sil mimo
uÂzemõÂ CÏ eskeÂ republiky a vyslovit souhlas s pobytem
cizõÂch vojsk na uÂzemõÂ CÏ eskeÂ republiky SenaÂtu.

CÏ l. 12

RozhodnutõÂ o nouzoveÂm stavu, o stavu ohrozÏenõÂ
staÂtu nebo vaÂlecÏneÂm stavu se zverÏejnÏ ujõÂ v hromadnyÂch
sdeÏlovacõÂch prostrÏedcõÂch a vyhlasÏujõÂ se stejneÏ jako zaÂ-
kon. UÂ cÏinnosti nabyÂvajõÂ okamzÏikem, kteryÂ se v roz-
hodnutõÂ stanovõÂ.

ZAÂVEÏ RECÏ NEÂ USTANOVENIÂ

CÏ l. 13

Tento uÂstavnõÂ zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vy-
hlaÂsÏenõÂ.

Zeman v. r.

Havel v. r.

TosÏovskyÂ v. r.
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222

ZAÂ KON

ze dne 14. zaÂrÏõÂ 1999

o zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany CÏ eskeÂ republiky

Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏ eskeÂ repu-
bliky:

CÏ AÂ ST PRVNIÂ

UÂ VODNIÂ USTANOVENIÂ

§ 1

PrÏedmeÏt uÂpravy

Tento zaÂkon stanovuje povinnosti staÂtnõÂch orgaÂnuÊ ,
uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ a praÂvnickyÂch a fyzic-
kyÂch osob k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany CÏ eskeÂ republiky (daÂle
jen ¹obrana staÂtuª) prÏed vneÏjsÏõÂm napadenõÂm a odpo-
veÏdnost za porusÏenõÂ teÏchto povinnostõÂ.

§ 2

VymezenõÂ pojmuÊ

(1) Obrana staÂtu je souhrn opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ
svrchovanosti, uÂzemnõÂ celistvosti, principuÊ demokracie
a praÂvnõÂho staÂtu, ochrany zÏivota obyvatel a jejich ma-
jetku prÏed vneÏjsÏõÂm napadenõÂm. Obrana staÂtu zahrnuje
vyÂstavbu uÂcÏinneÂho systeÂmu obrany staÂtu, prÏõÂpravu
a pouzÏitõÂ odpovõÂdajõÂcõÂch sil a prostrÏedkuÊ a uÂcÏast v ko-
lektivnõÂm obranneÂm systeÂmu.

(2) PracovnõÂ povinnost je povinnost fyzickyÂch
osob vykonaÂvat po nezbytneÏ nutnou dobu urcÏeneÂ
praÂce, ktereÂ jsou nutneÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu za
stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho stavu a ktereÂ
jsou tyto fyzickeÂ osoby povinny konat v mõÂsteÏ a podle
potrÏeb zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu i nad raÂmec pracovnõÂ
doby stanoveneÂ v pracovneÏpraÂvnõÂch prÏedpisech.

(3) PracovnõÂ vyÂpomoc je povinnost fyzickyÂch
osob vykonaÂvat jednoraÂzoveÂ a mimorÏaÂdneÂ uÂkoly ne-
zbytneÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu za stavu ohrozÏenõÂ
staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho stavu.

(4) VeÏcnyÂmi prostrÏedky jsou moviteÂ a nemoviteÂ
veÏci ve vlastnictvõÂ staÂtu, uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch
celkuÊ a praÂvnickyÂch a fyzickyÂch osob nebo jimi posky-
tovaneÂ sluzÏby, ktereÂ lze vyuzÏõÂt v zaÂjmu zajisÏt'ovaÂnõÂ ob-
rany staÂtu.

(5) PoskytovaÂnõÂm uÂdajuÊ a informacõÂ se rozumõÂ
povinnost praÂvnickyÂch a fyzickyÂch osob poskytnout
na vyÂzvu spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch
celkuÊ uÂdaje a informace o veÏcnyÂch prostrÏedcõÂch, ktereÂ
vlastnõÂ, o vyÂrobnõÂch programech a vyÂrobnõÂch kapaci-
taÂch, o kvalifikaci svyÂch zameÏstnancuÊ , o zdravotnõÂ

zpuÊ sobilosti fyzickyÂch osob povolaÂvanyÂch k pracovnõÂ
povinnosti a pracovnõÂ vyÂpomoci, kteryÂch lze vyuzÏõÂt prÏi
prÏõÂpraveÏ zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu, za stavu ohrozÏenõÂ
staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho stavu; fyzickeÂ osoby jsou po-
vinny sdeÏlit uÂdaje o sveÂm vzdeÏlaÂnõÂ a o sveÂm zdravot-
nõÂm stavu.

(6) OperacÏnõÂ prÏõÂpravou staÂtnõÂho uÂzemõÂ je souhrn
opatrÏenõÂ vojenskeÂho, ekonomickeÂho a obranneÂho cha-
rakteru, kteraÂ se plaÂnujõÂ a uskutecÏnÏ ujõÂ v mõÂru, za stavu
ohrozÏenõÂ staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho stavu s cõÂlem vytvorÏit
na uÂzemõÂ staÂtu nezbytneÂ podmõÂnky pro splneÏnõÂ uÂkoluÊ
ozbrojenyÂch sil a zabezpecÏenõÂ potrÏeb obyvatelstva.

(7) Subjektem hospodaÂrÏskeÂ mobilizace se rozumõÂ
podnikatel, kteryÂ se zavaÂzal za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu
nebo za vaÂlecÏneÂho stavu dodaÂvat vyÂrobky, praÂce nebo
sluzÏby nezbytneÂ pro zajisÏteÏnõÂ ozbrojenyÂch sil a ozbro-
jenyÂch sboruÊ a byl jõÂm jmenovaÂn.

(8) ObrannyÂm plaÂnovaÂnõÂm se rozumõÂ soubor
opatrÏenõÂ plaÂnovanyÂch k zajisÏteÏnõÂ svrchovanosti,
uÂzemnõÂ celistvosti, principuÊ demokracie a praÂvnõÂho
staÂtu, ochrany zÏivota obyvatel a jejich majetku prÏed
vneÏjsÏõÂm napadenõÂm a ke splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ na zajisÏt'o-
vaÂnõÂ obrany staÂtu a zabezpecÏenõÂ mezinaÂrodnõÂch zaÂ-
vazkuÊ .

CÏ AÂ ST DRUHAÂ

RÏ IÂZENIÂ A ORGANIZACE OBRANY STAÂ TU

ObecnaÂ ustanovenõÂ

§ 3

RÏ õÂzenõÂ a organizace obrany staÂtu zahrnujõÂ vyÂ-
stavbu, prÏõÂpravu a rÏõÂzenõÂ ozbrojenyÂch sil, operacÏnõÂ prÏõÂ-
pravu staÂtnõÂho uÂzemõÂ, obranneÂ plaÂnovaÂnõÂ a opatrÏenõÂ
v naÂrodnõÂm hospodaÂrÏstvõÂ a na vsÏech uÂsecõÂch verÏejneÂho
zÏivota v zaÂjmu zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu.

§ 4

Za prÏõÂpravu a zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu odpovõÂdaÂ
vlaÂda.

§ 5

VlaÂda

(1) VlaÂda k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu v mõÂru

a) vyhodnocuje rizika ohrozÏenõÂ staÂtu, kteraÂ mohou
byÂt prÏõÂcÏinou ozbrojeneÂho konfliktu, a cÏinõÂ ne-
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zbytnaÂ opatrÏenõÂ ke snõÂzÏenõÂ, poprÏõÂpadeÏ vyloucÏenõÂ
teÏchto rizik,

b) schvaluje strategickou koncepci obrany staÂtu,

c) rÏõÂdõÂ proces obranneÂho plaÂnovaÂnõÂ,

d) rozhoduje o zaÂkladnõÂch opatrÏenõÂch prÏõÂpravy staÂtu
k obraneÏ a jejõÂm organizovaÂnõÂ,

e) rozhoduje o zaÂkladnõÂch smeÏrech vyÂstavby, prÏõÂ-
pravy a pouzÏitõÂ ozbrojenyÂch sil a o zajisÏteÏnõÂ ob-
rany staÂtu,

f) schvaluje koncepci mobilizace ozbrojenyÂch sil,

g) rozhoduje o proveÏrÏenõÂ opatrÏenõÂ pro zabezpecÏenõÂ
obrany staÂtu podle § 41 odst. 2,

h) schvaluje koncepci prÏõÂpravy obcÏanuÊ k obraneÏ
staÂtu,

i) stanovõÂ k provedenõÂ svyÂch rozhodnutõÂ prÏi zajisÏt'o-
vaÂnõÂ obrany staÂtu uÂkoly ministruÊ m, vedoucõÂm ji-
nyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a obcõÂm prÏi vyÂkonu jejich
prÏeneseneÂ puÊ sobnosti,

j) rozhoduje o dalsÏõÂch neprÏedvõÂdatelnyÂch uÂkolech
nezbytnyÂch k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu.

(2) VlaÂda k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu za stavu
ohrozÏenõÂ staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho stavu

a) cÏinõÂ zaÂveÏry z vojensko politickeÂho hodnocenõÂ
mezinaÂrodnõÂch vztahuÊ a rozhoduje o realizaci po-
trÏebnyÂch opatrÏenõÂ k odvraÂcenõÂ ozbrojeneÂho kon-
fliktu a ke zvyÂsÏenõÂ prÏipravenosti k obraneÏ staÂtu,

b) rozhoduje o opatrÏenõÂch k uÂcÏinneÂmu fungovaÂnõÂ
systeÂmu obrany staÂtu,

c) rozhoduje o prioritaÂch plneÏnõÂ uÂkoluÊ , ktereÂ souvi-
sejõÂ se zajisÏt'ovaÂnõÂm obrany staÂtu,

d) rozhoduje o opatrÏenõÂch potrÏebnyÂch pro vedenõÂ
vaÂlky.

§ 6

Ministerstva, jineÂ uÂ strÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂ rÏady
a CÏ eskaÂ naÂrodnõÂ banka

(1) Ministerstvo obrany (daÂle jen ¹ministerstvoª)
k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu

a) navrhuje vlaÂdeÏ zaÂkladnõÂ opatrÏenõÂ k prÏõÂpraveÏ a orga-
nizovaÂnõÂ obrany staÂtu; k tomu zejmeÂna zpraco-
vaÂvaÂ obranneÂ koncepce a pozÏadavky na zabezpe-
cÏenõÂ obrany staÂtu,

b) odpovõÂdaÂ za proces obranneÂho plaÂnovaÂnõÂ a koordi-
nuje jeho prÏõÂpravu; k tomu muÊ zÏe vyzÏadovat od
prÏõÂslusÏnyÂch ministerstev, jinyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
a obcõÂ podkladoveÂ materiaÂly; ministerstva, jineÂ
spraÂvnõÂ uÂrÏady a obce jsou povinny pozÏadavkuÊ m
vyhoveÏt,

c) odpovõÂdaÂ za zabezpecÏenõÂ mobilizace ozbrojenyÂch
sil; k tomu muÊ zÏe vyzÏadovat od prÏõÂslusÏnyÂch minis-
terstev, jinyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a obcõÂ soucÏinnost;
ministerstva, jineÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady a obce jsou po-
vinny pozÏadavkuÊ m vyhoveÏt,

d) vede soubornou evidenci veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ
urcÏenyÂch k zabezpecÏenõÂ ozbrojenyÂch sil navazu-
jõÂcõÂ na evidenci vedenou uÂzemnõÂmi vojenskyÂmi
spraÂvami,

e) prÏezkusÏuje prostrÏednictvõÂm svyÂch orgaÂnuÊ prÏõÂ-
pravu mobilizace ozbrojenyÂch sil; k tomu jsou
pracovnõÂci, ktereÂ poveÏrÏilo ministerstvo, opraÂvneÏni
vstupovat do objektuÊ kontrolovanyÂch subjektuÊ ,

f) proveÏrÏuje opatrÏenõÂ pro zabezpecÏenõÂ obrany staÂtu
v rozsahu stanoveneÂm vlaÂdou podle § 41 odst. 2,

g) rÏõÂdõÂ prÏõÂpravu obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu; rozsah prÏõÂ-
pravy obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu je soucÏaÂstõÂ plaÂnuÊ ob-
ranneÂho plaÂnovaÂnõÂ.

(2) Ministerstva a jineÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady k za-
jisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu v oboru sveÂ puÊ sobnosti

a) vyhodnocujõÂ mezinaÂrodneÏpolitickou situaci a na-
vrhujõÂ potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany
staÂtu,

b) stanovõÂ a realizujõÂ opatrÏenõÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany
staÂtu vcÏetneÏ plaÂnovaÂnõÂ prostrÏedkuÊ na neÏ,

c) odpovõÂdajõÂ za vyÂstavbu, provoz a uÂdrzÏbu objektuÊ
duÊ lezÏityÂch pro obranu staÂtu,

d) plnõÂ uÂkoly k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu podle roz-
hodnutõÂ vlaÂdy.

(3) CÏ eskaÂ naÂrodnõÂ banka v oboru sveÂ puÊ sobnosti
stanovõÂ a uskutecÏnÏ uje opatrÏenõÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany
staÂtu vcÏetneÏ plaÂnovaÂnõÂ prostrÏedkuÊ na neÏ.

§ 7

OkresnõÂ uÂ rÏady

OkresnõÂ uÂrÏady k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu

a) vyhodnocujõÂ objekty, ktereÂ za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu
nebo za vaÂlecÏneÂho stavu mohou byÂt napadeny,
a navrhujõÂ zpuÊ sob jejich ochrany; tato opatrÏenõÂ
se nevztahujõÂ na objekty v puÊ sobnosti KancelaÂrÏe
PoslaneckeÂ sneÏmovny, KancelaÂrÏe SenaÂtu, NejvysÏ-
sÏõÂho kontrolnõÂho uÂrÏadu, KancelaÂrÏe prezidenta re-
publiky, UÂ rÏadu vlaÂdy CÏ eskeÂ republiky, minister-
stev, SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv, zpravodaj-
skyÂch sluzÏeb CÏ eskeÂ republiky, CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ
banky a na objekty, ktereÂ strÏezÏõÂ ozbrojeneÂ sõÂly
a ozbrojeneÂ bezpecÏnostnõÂ sbory,

b) podõÂlejõÂ se na procesu obranneÂho plaÂnovaÂnõÂ,

c) stanovujõÂ a realizujõÂ opatrÏenõÂ k zabezpecÏenõÂ mobi-
lizace ozbrojenyÂch sil podle rozhodnutõÂ minister-
stva a dalsÏõÂ opatrÏenõÂ k obraneÏ staÂtu,

d) podõÂlejõÂ se na evakuaci obyvatel,

e) plnõÂ uÂkoly spojeneÂ s proveÏrÏenõÂm opatrÏenõÂ pro za-
bezpecÏenõÂ obrany staÂtu podle rozhodnutõÂ minis-
terstva,

f) rozhodujõÂ o urcÏenõÂ veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ pro uÂcÏely
zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu podle druhu a mnozÏstvõÂ;
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k tomuto uÂcÏelu provaÂdeÏjõÂ rozpis veÏcnyÂch pro-
strÏedkuÊ podle druhu a mnozÏstvõÂ na obce,

g) rozhodujõÂ o povolaÂnõÂ fyzickyÂch osob k pracovnõÂm
vyÂpomocem a k pracovnõÂm povinnostem pro po-
trÏeby zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu za stavu ohrozÏenõÂ
staÂtu a za vaÂlecÏneÂho stavu; koordinujõÂ jejich vyÂbeÏr
a spolupracujõÂ s obcemi, uÂrÏady praÂce a dalsÏõÂmi
spraÂvnõÂmi uÂrÏady,

h) vedou evidenci o veÏcnyÂch prostrÏedcõÂch a o fyzic-
kyÂch osobaÂch, ktereÂ lze urcÏit k pracovnõÂ povin-
nosti nebo pracovnõÂ vyÂpomoci; zvlaÂsÏt' vedou evi-
denci zdravotnickyÂch pracovnic pro doplneÏnõÂ
ozbrojenyÂch sil za vaÂlecÏneÂho stavu,

i) zabezpecÏujõÂ ve spolupraÂci s obcemi prÏõÂpravu ob-
cÏanuÊ k obraneÏ staÂtu.

§ 8

Obce

Obce v prÏeneseneÂ puÊ sobnosti k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany
staÂtu

a) plnõÂ uÂkoly a poskytujõÂ uÂdaje pro zabezpecÏenõÂ ob-
rany staÂtu podle pokynuÊ ministerstev a jinyÂch
spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ ,

b) zabezpecÏujõÂ dodaÂnõÂ urcÏenyÂch veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ
pro potrÏeby zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu podle roz-
hodnutõÂ okresnõÂho uÂrÏadu,

c) zabezpecÏujõÂ vyÂbeÏr a povolaÂvaÂnõÂ fyzickyÂch osob
k pracovnõÂm vyÂpomocem nebo k pracovnõÂm po-
vinnostem pro potrÏeby zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu
podle rozhodnutõÂ okresnõÂho uÂrÏadu,

d) plnõÂ uÂkoly spojeneÂ s proveÏrÏenõÂm opatrÏenõÂ pro za-
bezpecÏenõÂ obrany staÂtu podle rozhodnutõÂ okres-
nõÂho uÂrÏadu,

e) poskytujõÂ potrÏebnou soucÏinnost v prÏõÂpadeÏ vyÂcviku
ozbrojenyÂch sil mimo uÂzemõÂ vojenskyÂch uÂjezduÊ ;
sepisujõÂ sÏkody zpuÊ sobeneÂ praÂvnickyÂm a fyzickyÂm
osobaÂm a sÏkody zpuÊ sobeneÂ na majetku obce, do-
sÏlo-li ke sÏkodeÏ v prÏõÂmeÂ souvislosti s vyÂcvikem
ozbrojenyÂch sil nebo s proveÏrÏenõÂm opatrÏenõÂ pro
zabezpecÏenõÂ obrany staÂtu,

f) organizujõÂ prÏõÂpravu obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu,

g) poskytujõÂ potrÏebnou pomoc prÏi evakuaci obyva-
tel.

§ 9

PraÂva a povinnosti pracovnõÂkuÊ spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
a uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ

(1) PoveÏrÏenõÂ pracovnõÂci spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a uÂzem-
nõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ (daÂle jen ¹poveÏrÏenõÂ pracov-
nõÂciª) jsou opraÂvneÏni v nezbytneÏ nutneÂm rozsahu

a) vyzÏadovat a shromazÏd'ovat potrÏebneÂ uÂdaje pro za-
jisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu,

b) vstupovat, poprÏõÂpadeÏ vjõÂzÏdeÏt na cizõÂ pozemky
a vstupovat do cizõÂch objektuÊ v souvislosti s plneÏ-

nõÂm uÂkoluÊ potrÏebnyÂch pro zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany
staÂtu.

(2) PoveÏrÏenõÂ pracovnõÂci jsou povinni

a) zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, ktereÂ se
doveÏdeÏli v souvislosti s plneÏnõÂm uÂkoluÊ prÏi zajisÏt'o-
vaÂnõÂ obrany staÂtu,

b) prÏed vstupem do cizõÂho objektu informovat maji-
tele nebo provozovatele objektu a prokaÂzat se
plnou mocõÂ.

(3) Za sÏkodu zpuÊ sobenou poveÏrÏenyÂmi pracov-
nõÂky prÏi kontrolnõÂch cÏinnostech podle tohoto zaÂkona
odpovõÂdaÂ staÂt; teÂto odpoveÏdnosti se nemuÊ zÏe zprostit.

CÏ AÂ ST TRÏ ETIÂ

POVINNOSTI PRAÂVNICKYÂ CH

A FYZICKYÂ CH OSOB

§ 10

Povinnosti praÂvnickyÂch osob

PraÂvnickeÂ osoby jsou povinny

a) poskytovat podle rozhodnutõÂ okresnõÂho uÂrÏadu
nebo na vyÂzvu uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂvy urcÏeneÂ
veÏcneÂ prostrÏedky pro potrÏeby zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany
staÂtu, ktereÂ vlastnõÂ,

b) strpeÏt cÏinnosti spojeneÂ s vyÂbeÏrem, evidencõÂ, urcÏe-
nõÂm a dodaÂvaÂnõÂm veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ pro potrÏeby
zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu nebo s jejich kontrolou,
vcÏetneÏ vstupu poveÏrÏenyÂch pracovnõÂkuÊ okresnõÂch
uÂrÏaduÊ , ministerstva a jinyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ , po-
kud o veÏcneÂ prostrÏedky pozÏaÂdaly, do objektuÊ ,

c) bezodkladneÏ oznamovat prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu
uÂrÏadu podstatneÂ zmeÏny urcÏenyÂch veÏcnyÂch pro-
strÏedkuÊ , ktereÂ majõÂ vyÂznam pro jejich vyuzÏitel-
nost,

d) uposlechnout vyÂzvy k dodaÂnõÂ veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ
k proveÏrÏenõÂ opatrÏenõÂ pro zabezpecÏenõÂ obrany
staÂtu,

e) poskytovat na zÏaÂdost prÏõÂslusÏnyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
uÂdaje a informace v nezbytneÏ nutneÂm rozsahu pro
potrÏeby prÏõÂpravy a realizace opatrÏenõÂ v zaÂjmu za-
jisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu.

§ 11

Povinnosti fyzickyÂch osob

FyzickeÂ osoby, pokud jde o veÏcneÂ prostrÏedky,
majõÂ stejneÂ povinnosti, jakeÂ majõÂ podle § 10 praÂvnickeÂ
osoby. NevyuzÏõÂvaÂ-li fyzickaÂ osoba sveÂ obydlõÂ pro pod-
nikaÂnõÂ nebo provozovaÂnõÂ jineÂ hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti,
mohou poveÏrÏenõÂ pracovnõÂci uvedenõÂ v § 10 põÂsm. b)
vstupovat do jejõÂho obydlõÂ jen s jejõÂm souhlasem, a to
za uÂcÏelem vyÂbeÏru, evidence, urcÏenõÂ a dodaÂnõÂ veÏcnyÂch
prostrÏedkuÊ nebo jejich kontroly.
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§ 12

PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ majõÂ zameÏst-
nance, jsou povinny poskytovat pracovnõÂ volno teÏmto
zameÏstnancuÊ m, kterÏõÂ budou povolaÂni k pracovnõÂm vyÂ-
pomocem nebo k plneÏnõÂ pracovnõÂch povinnostõÂ v zaÂjmu
zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu.

CÏ AÂ ST CÏ TVRTAÂ

VEÏ CNEÂ PROSTRÏ EDKY, PRACOVNIÂ

POVINNOST A PRACOVNIÂ VYÂ POMOC

HLAVA I

VEÏ CNEÂ PROSTRÏ EDKY

ObecnaÂ ustanovenõÂ

§ 13

(1) Za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho
stavu staÂt zajisÏt'uje obranu prÏedevsÏõÂm vlastnõÂmi veÏc-
nyÂmi prostrÏedky.

(2) VeÏcneÂ prostrÏedky staÂtu se k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany
staÂtu pouzÏijõÂ v souladu se schvaÂlenyÂmi plaÂny obran-
neÂho plaÂnovaÂnõÂ.

§ 14

(1) NepostacÏujõÂ-li veÏcneÂ prostrÏedky staÂtu, muÊ zÏe
okresnõÂ uÂrÏad praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ maÂ
veÏcneÂ prostrÏedky potrÏebneÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu,
(daÂle jen ¹vlastnõÂkª) ulozÏit povinnost tyto prostrÏedky
pro obranu staÂtu poskytnout.

(2) MoviteÂ a nemoviteÂ veÏci a sluzÏby se staÂvajõÂ veÏc-
nyÂmi prostrÏedky rozhodnutõÂm okresnõÂho uÂrÏadu.

(3) OkresnõÂm uÂrÏadem prÏõÂslusÏnyÂm pro vydaÂnõÂ roz-
hodnutõÂ

a) o nemoviteÂm veÏcneÂm prostrÏedku je okresnõÂ uÂrÏad,
v jehozÏ obvodu se nemovitost nachaÂzõÂ,

b) o moviteÂm veÏcneÂm prostrÏedku je okresnõÂ uÂrÏad,
v jehozÏ obvodu maÂ vlastnõÂk moviteÂ veÏci mõÂsto
trvaleÂho pobytu nebo praÂvnickaÂ osoba sõÂdlo,

c) o pozÏadovaneÂ sluzÏbeÏ je okresnõÂ uÂrÏad, v jehozÏ ob-
vodu maÂ fyzickaÂ osoba trvalyÂ pobyt nebo praÂv-
nickaÂ osoba sõÂdlo.

(4) Proti rozhodnutõÂ okresnõÂho uÂrÏadu o urcÏenõÂ
veÏcneÂho prostrÏedku nenõÂ prÏõÂpustneÂ odvolaÂnõÂ. Na roz-
hodovaÂnõÂ o urcÏenõÂ veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ se nevztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd.

§ 15

Na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂho okresnõÂho
uÂrÏadu je vlastnõÂk veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ povinen tyto veÏc-

neÂ prostrÏedky odevzdat nebo poskytnout a strpeÏt, aby
s nimi bylo nalozÏeno urcÏenyÂm zpuÊ sobem.

RozhodovaÂnõÂ o dodaÂnõÂ
a prÏevzetõÂ veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ

§ 16

O povinnosti poskytnout veÏcneÂ prostrÏedky ve
prospeÏch zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu rozhoduje prÏõÂslusÏnyÂ
okresnõÂ uÂrÏad dodaÂvacõÂm prÏõÂkazem. O povinnosti po-
skytnout veÏcneÂ prostrÏedky pro potrÏeby ozbrojenyÂch
sil rozhoduje prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad v souladu s naÂ-
vrhem prÏõÂslusÏneÂ uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂvy.

§ 17

(1) DodaÂvacõÂ prÏõÂkaz maÂ trÏi cÏaÂsti:

a) cÏaÂst ¹A. RozhodnutõÂ o dodaÂnõÂ veÏcneÂho pro-
strÏedkuª obsahuje zejmeÂna naÂzev a identifikacÏnõÂ
uÂdaje veÏcneÂho prostrÏedku, uÂdaje o vlastnõÂkovi veÏc-
neÂho prostrÏedku, osobnõÂ uÂdaje o osobeÏ odpoveÏdneÂ
za dodaÂnõÂ veÏcneÂho prostrÏedku, kterou vlastnõÂk
urcÏõÂ, poucÏenõÂ a oznacÏenõÂ spraÂvnõÂho uÂrÏadu, kteryÂ
je vydal,

b) cÏaÂst ¹B. VyÂzva k dodaÂnõÂ veÏcneÂho prostrÏedkuª ob-
sahuje zejmeÂna zpuÊ sob, mõÂsto a dobu prÏedaÂnõÂ veÏc-
neÂho prostrÏedku, poucÏenõÂ a oznacÏenõÂ spraÂvnõÂho
uÂrÏadu, kteryÂ vyÂzvu ucÏinil,

c) cÏaÂst ¹C. PotvrzenõÂ o dorucÏenõÂ vyÂzvy k dodaÂnõÂ veÏc-
neÂho prostrÏedkuª obsahuje zejmeÂna naÂzev a iden-
tifikacÏnõÂ uÂdaje veÏcneÂho prostrÏedku, na kteryÂ byl
dodaÂvacõÂ prÏõÂkaz vydaÂn, uÂdaje o vlastnõÂkovi veÏc-
neÂho prostrÏedku, uÂdaje o dorucÏenõÂ dodaÂvacõÂho
prÏõÂkazu potvrzeneÂ podpisem vlastnõÂka nebo osoby
odpoveÏdneÂ za dorucÏenõÂ vyÂzvy.

(2) Ministerstvo v dohodeÏ s Ministerstvem vnitra
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou postup prÏi uplatnÏ ovaÂnõÂ pozÏadavku
na urcÏenõÂ veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ , naÂlezÏitosti dodaÂvacõÂho
prÏõÂkazu a jeho vzor.

§ 18

(1) KazÏdyÂ, komu bylo ulozÏeno poskytnout
urcÏeneÂ veÏcneÂ prostrÏedky ve prospeÏch zajisÏtenõÂ obrany
staÂtu, je povinen je prÏedat na vyÂzvu podle § 17 odst. 1
põÂsm. b) prÏõÂslusÏneÂho okresnõÂho uÂrÏadu a u veÏcnyÂch pro-
strÏedkuÊ urcÏenyÂch pro potrÏeby ozbrojenyÂch sil na vyÂ-
zvu prÏõÂslusÏneÂ uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂvy ve stanoveneÂ
dobeÏ, na urcÏeneÂm mõÂsteÏ, v pouzÏitelneÂm stavu a s potrÏeb-
nyÂm prÏõÂslusÏenstvõÂm. VeÏcneÂ prostrÏedky prÏevezme
okresnõÂ uÂrÏad. VeÏcneÂ prostrÏedky pro potrÏeby ozbroje-
nyÂch sil prÏevezmou prÏõÂslusÏneÂ uÂzemnõÂ vojenskeÂ spraÂvy.

(2) OrgaÂn, kteryÂ veÏcnyÂ prostrÏedek prÏebõÂraÂ, je po-
vinen vydat doklad o prÏevzetõÂ veÏcneÂho prostrÏedku.
Doklad o prÏevzetõÂ veÏcneÂho prostrÏedku obsahuje ze-
jmeÂna oznacÏenõÂ orgaÂnu, kteryÂ veÏcnyÂ prostrÏedek prÏe-
bõÂraÂ, uÂdaje o vlastnõÂkovi veÏcneÂho prostrÏedku, osobnõÂ
uÂdaje fyzickeÂ osoby, kteraÂ jej prÏedaÂvaÂ, identifikacÏnõÂ
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uÂdaje veÏcneÂho prostrÏedku a jeho prÏõÂslusÏenstvõÂ, uÂdaje
o zjevnyÂch vadaÂch, posÏkozenõÂ a celkoveÂm stavu veÏc-
neÂho prostrÏedku v dobeÏ prÏevzetõÂ a potvrzenõÂ uvede-
nyÂch uÂdajuÊ podpisem odpoveÏdneÂ fyzickeÂ osoby
orgaÂnu, kteryÂ veÏcnyÂ prostrÏedek prÏebõÂraÂ, a fyzickeÂ oso-
by, kteraÂ veÏcnyÂ prostrÏedek prÏedaÂvaÂ.

(3) Ministerstvo v dohodeÏ s Ministerstvem vnitra
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou postup prÏi prÏevzetõÂ veÏcneÂho pro-
strÏedku, naÂlezÏitosti dokladu o prÏevzetõÂ veÏcneÂho pro-
strÏedku a jeho vzor.

§ 19

OsvobozenõÂ od povinnosti
poskytnout veÏcneÂ prostrÏedky

(1) Od povinnosti poskytnout veÏcneÂ prostrÏedky
jsou osvobozeny obce, subjekty hospodaÂrÏskeÂ mobili-
zace a zdravotnickaÂ zaÂchrannaÂ sluzÏba, a to jen v tako-
veÂm rozsahu, kteryÂ je nezbytnyÂ pro plneÏnõÂ jejich uÂkoluÊ
v zaÂjmu zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu. Od povinnosti po-
skytnout veÏcneÂ prostrÏedky jsou osvobozeny fyzickeÂ
osoby se zmeÏneÏnou pracovnõÂ schopnostõÂ1) v takoveÂm
rozsahu, aby poskytnutõÂ veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ nezpuÊ so-
bilo uÂjmu na jejich zdravõÂ.

(2) VeÏcneÂ prostrÏedky nelze pozÏadovat od cizõÂch
diplomatickyÂch a zvlaÂsÏtnõÂch misõÂ, konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ
a fyzickyÂch osob, ktereÂ pozÏõÂvajõÂ imunitu a vyÂsady po-
dle mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏ eskaÂ republika
vaÂzaÂna,2) a od cizõÂch staÂtuÊ . VeÏcneÂ prostrÏedky od ostat-
nõÂch cizincuÊ 3) lze pozÏadovat jen v tom prÏõÂpadeÏ, nesta-
novõÂ-li mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou je CÏ eskaÂ repu-
blika vaÂzaÂna, jinak.

(3) OkresnõÂ uÂrÏad muÊ zÏe zprostit fyzickeÂ osoby po-
vinnosti poskytnout veÏcneÂ prostrÏedky, byla-li by ohro-
zÏena vyÂzÏiva vlastnõÂka veÏcneÂho prostrÏedku nebo bylo-li
by ohrozÏeno plneÏnõÂ vyzÏivovacõÂ povinnosti vlastnõÂka
veÏcneÂho prostrÏedku.4)

§ 20

VraÂcenõÂ veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ

(1) PoskytnuteÂ veÏcneÂ prostrÏedky se bezpro-
strÏedneÏ po zaÂniku duÊ voduÊ , pro ktereÂ byly poskytnuty,
vraÂtõÂ vlastnõÂkovi. Za vlastnõÂka veÏcneÂho prostrÏedku se

pro uÂcÏely jeho vraÂcenõÂ, pro uÂcÏely naÂhrady za poskyt-
nutõÂ veÏcneÂho prostrÏedku nebo naÂhrady majetkoveÂ
uÂjmy povazÏujõÂ osoby uvedeneÂ na dodaÂvacõÂm prÏõÂkazu;
neexistujõÂ-li takoveÂ osoby, jejich praÂvnõÂ naÂstupce nebo
deÏdic. VeÏcneÂ prostrÏedky vracõÂ prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad,
a byly-li veÏcneÂ prostrÏedky prÏevzaty do uzÏõÂvaÂnõÂ ozbro-
jenyÂch sil, vracõÂ je prÏõÂslusÏnaÂ uÂzemnõÂ vojenskaÂ spraÂva.
NemuÊ zÏe-li prÏõÂslusÏnaÂ uÂzemnõÂ vojenskaÂ spraÂva vraÂtit
veÏcnyÂ prostrÏedek vlastnõÂkovi, prÏedaÂ jej okresnõÂmu
uÂrÏadu.

(2) OrgaÂn, kteryÂ veÏcnyÂ prostrÏedek vracõÂ, je povi-
nen vydat doklad o vraÂcenõÂ veÏcneÂho prostrÏedku. Do-
klad o vraÂcenõÂ veÏcneÂho prostrÏedku obsahuje zejmeÂna
oznacÏenõÂ orgaÂnu, kteryÂ veÏcnyÂ prostrÏedek vracõÂ, uÂdaje
o vlastnõÂkovi veÏcneÂho prostrÏedku, osobnõÂ uÂdaje fyzickeÂ
osoby, kteraÂ jej prÏebõÂraÂ, identifikacÏnõÂ uÂdaje veÏcneÂho
prostrÏedku a jeho prÏõÂslusÏenstvõÂ a uÂdaje o jejich stavu
v dobeÏ prÏedaÂnõÂ. FyzickaÂ osoba, kteraÂ veÏcnyÂ prostrÏedek
prÏebõÂraÂ, maÂ praÂvo v dokladu o vraÂcenõÂ veÏcneÂho pro-
strÏedku põÂsemneÏ uplatnit naÂmitky vuÊ cÏi jeho obsahu
a povinnost potvrdit prÏevzetõÂ veÏcneÂho prostrÏedku a to-
hoto dokladu. Ministerstvo v dohodeÏ s Ministerstvem
vnitra stanovõÂ vyhlaÂsÏkou naÂlezÏitosti a vzor dokladu
o vraÂcenõÂ veÏcneÂho prostrÏedku.

(3) K prÏevzetõÂ veÏcneÂho prostrÏedku za uÂcÏelem jeho
vraÂcenõÂ okresnõÂ uÂrÏad põÂsemneÏ vyzve vlastnõÂka veÏcneÂho
prostrÏedku. Nelze-li põÂsemnou vyÂzvu vlastnõÂkovi do-
rucÏit po dobu 3 meÏsõÂcuÊ , okresnõÂ uÂrÏad dorucÏõÂ vyÂzvu
verÏejnou vyhlaÂsÏkou.5)

(4) NeprÏihlaÂsõÂ-li se vlastnõÂk o vydaÂnõÂ veÏcneÂho
prostrÏedku do 12 meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ põÂsemneÂ
vyÂzvy nebo ode dne vyveÏsÏenõÂ verÏejneÂ vyhlaÂsÏky okres-
nõÂmu uÂrÏadu, prodaÂ se veÏcnyÂ prostrÏedek ve verÏejneÂ
drazÏbeÏ. VerÏejnou drazÏbu organizuje okresnõÂ uÂrÏad,
kteryÂ takeÂ jmenuje licitaÂtora. VyÂteÏzÏek z drazÏby se po-
uzÏije k uÂhradeÏ naÂkladuÊ za drazÏbu a uÂschovu veÏcneÂho
prostrÏedku; zbytek vyÂteÏzÏku naÂlezÏõÂ vlastnõÂkovi. NaÂrok
na naÂhradu za poskytnutõÂ veÏcneÂho prostrÏedku podle
cÏaÂsti devaÂteÂ zuÊ staÂvaÂ nedotcÏen.

(5) Zbytek vyÂteÏzÏku z drazÏby veÏcneÂho prostrÏedku
podle odstavce 4, o jehozÏ vydaÂnõÂ se vlastnõÂk neprÏihlaÂsil
do 3 let od ukoncÏenõÂ stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo vaÂlecÏ-
neÂho stavu, prÏipadaÂ staÂtu.
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1) § 21 zaÂkona cÏ. 1/1991 Sb., o zameÏstnanosti, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb.
2) NaprÏõÂklad vyhlaÂsÏka cÏ. 52/1956 Sb., o prÏõÂstupu CÏ eskoslovenskeÂ republiky k UÂ mluveÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Organizace

spojenyÂch naÂroduÊ schvaÂleneÂ ValnyÂm shromaÂzÏdeÏnõÂm Organizace spojenyÂch naÂroduÊ dne 13. uÂnora 1946, vyhlaÂsÏka cÏ. 157/
/1964 Sb., o VõÂdenÏ skeÂ uÂmluveÏ o diplomatickyÂch stycõÂch, vyhlaÂsÏka cÏ. 21/1968 Sb., o UÂ mluveÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch
mezinaÂrodnõÂch odbornyÂch organizacõÂ, vyhlaÂsÏka cÏ. 32/1969 Sb., o VõÂdenÏ skeÂ uÂmluveÏ o konzulaÂrnõÂch stycõÂch, vyhlaÂsÏka
cÏ. 40/1987 Sb., o UÂ mluveÏ o zvlaÂsÏtnõÂch misõÂch, zaÂkon cÏ. 125/1992 Sb., o zrÏõÂzenõÂ SekretariaÂtu Konference o bezpecÏnosti
a spolupraÂci v EvropeÏ a o vyÂsadaÂch a imunitaÂch tohoto sekretariaÂtu a dalsÏõÂch institucõÂ Konference o bezpecÏnosti a spolu-
praÂci v EvropeÏ.

3) § 1 odst. 3 zaÂkona cÏ. 123/1992 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky.
4) § 85 azÏ 94 zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., o rodineÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ .
5) § 26 spraÂvnõÂho rÏaÂdu.



HLAVA II

PRACOVNIÂ POVINNOST

§ 21

Rozsah pracovnõÂ povinnosti

(1) PracovnõÂ povinnost za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu
nebo za vaÂlecÏneÂho stavu muÊ zÏe byÂt ulozÏena vsÏem fyzic-
kyÂm osobaÂm, nebyly-li od nõÂ osvobozeny nebo ne-
byly-li povolaÂny k mimorÏaÂdneÂ sluzÏbeÏ.6) PracovnõÂ po-
vinnost se vykonaÂvaÂ zejmeÂna v teÏch oborech praÂce,
ktereÂ jsou nevyhnutelneÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ zÏ ivotneÏ duÊ lezÏi-
tyÂch funkcõÂ staÂtu nebo k zabezpecÏenõÂ ozbrojenyÂch sil.

(2) FyzickeÂ osoby, kteryÂm byla ulozÏena pracovnõÂ
povinnost, jsou povinny podrobit se leÂkarÏskeÂ pro-
hlõÂdce, nastoupit k vyÂkonu praÂce u urcÏeneÂho zameÏst-
navatele (daÂle jen ¹zameÏstnaÂvajõÂcõÂª) ve stanoveneÂm
cÏase a do urcÏeneÂho mõÂsta a podle potrÏeb zajisÏt'ovaÂnõÂ
obrany staÂtu zde konat urcÏeneÂ praÂce i nad cÏasovyÂ limit
stanovenyÂ ve zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisech, vcÏetneÏ
pracõÂ v noci, ve dnech pracovnõÂho klidu a ve dnech
staÂtnõÂch svaÂtkuÊ .

RozhodovaÂnõÂ o pracovnõÂ povinnosti

§ 22

Dnem vyhlaÂsÏenõÂ stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo vaÂlecÏ-
neÂho stavu majõÂ pracovnõÂ povinnost podle tohoto zaÂ-
kona fyzickeÂ osoby, ktereÂ po stanovenou tyÂdennõÂ pra-
covnõÂ dobu vykonaÂvajõÂ praÂci na zaÂkladeÏ pracovnõÂho
pomeÏru ke KancelaÂrÏi PoslaneckeÂ sneÏmovny, ke Kance-
laÂrÏi SenaÂtu, k NejvysÏsÏõÂmu kontrolnõÂmu uÂrÏadu, ke Kan-
celaÂrÏi prezidenta republiky, k UÂ rÏadu vlaÂdy CÏ eskeÂ repu-
bliky, ke spraÂvnõÂm uÂrÏaduÊ m, k obcõÂm, k Policii CÏ eskeÂ
republiky, ke zpravodajskyÂm sluzÏbaÂm CÏ eskeÂ repu-
bliky, ke zdravotnickyÂm zaÂchrannyÂm sluzÏbaÂm, k CÏ eskeÂ
naÂrodnõÂ bance, k VeÏzenÏ skeÂ sluzÏbeÏ CÏ eskeÂ republiky,
k CÏ eskeÂ posÏteÏ, k subjektuÊ m hospodaÂrÏskeÂ mobilizace
a k jinyÂm praÂvnickyÂm a fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ prÏe-
vzaly zaÂvazek k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu, ke staÂtnõÂm
podnikuÊ m a k rozpocÏtovyÂm a prÏõÂspeÏvkovyÂm organiza-
cõÂm, jejichzÏ zakladatelem nebo zrÏizovatelem je minis-
terstvo nebo Ministerstvo vnitra, soudci, staÂtnõÂ zaÂ-
stupci a prÏõÂslusÏnõÂci HasicÏskeÂho zaÂchranneÂho sboru
CÏ eskeÂ republiky, pokud tyto fyzickeÂ osoby nebyly po-
volaÂny k mimorÏaÂdneÂ sluzÏbeÏ,6) anizÏ by k nõÂ byly povo-
laÂny rozhodnutõÂm okresnõÂho uÂrÏadu, nestanovõÂ-li vlaÂda
jinak.

§ 23

(1) O povolaÂnõÂ k plneÏnõÂ pracovnõÂ povinnosti roz-
hoduje prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad povolaÂvacõÂm prÏõÂkazem.
PovolaÂvacõÂ prÏõÂkaz obsahuje zejmeÂna osobnõÂ uÂdaje po-

volaÂvaneÂ fyzickeÂ osoby, zaÂkladnõÂ uÂdaje o zameÏstnaÂvajõÂ-
cõÂm, den a mõÂsto naÂstupu pracovnõÂ povinnosti, odveÏtvõÂ,
ve ktereÂm bude pracovnõÂ povinnost konaÂna, druh
praÂce, prÏedpoklaÂdanou deÂlku plneÏnõÂ pracovnõÂ povin-
nosti, adresu urcÏeneÂho zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ
provede leÂkarÏskou prohlõÂdku povolaÂvaneÂ fyzickeÂ oso-
by za uÂcÏelem posouzenõÂ zdravotnõÂ zpuÊ sobilosti pro
urcÏenyÂ druh praÂce, poucÏenõÂ a oznacÏenõÂ orgaÂnu, kteryÂ
jej vydal.

(2) Po obdrzÏenõÂ povolaÂvacõÂho prÏõÂkazu je povolaÂ-
vanaÂ fyzickaÂ osoba povinna neodkladneÏ se dostavit
k leÂkarÏskeÂ prohlõÂdce do urcÏeneÂho zdravotnickeÂho za-
rÏõÂzenõÂ. Toto zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ je povinno prÏed-
nostneÏ proveÂst leÂkarÏskou prohlõÂdku povolaÂvaneÂ fy-
zickeÂ osoby a posoudit zdravotnõÂ zpuÊ sobilost k navrho-
vaneÂ praÂci. Podle vyÂsledku leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky zapõÂsÏe
leÂkarÏ posudkovyÂ zaÂveÏr o zdravotnõÂ zpuÊ sobilosti nebo
zdravotnõÂ nezpuÊ sobilosti povolaÂvaneÂ fyzickeÂ osoby
k navrhovaneÂ praÂci do povolaÂvacõÂho prÏõÂkazu.

(3) NaÂstup pracovnõÂ povinnosti je povinen oznaÂ-
mit zameÏstnaÂvajõÂcõÂ prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu uÂrÏadu.

(4) ZÏ eny se v raÂmci pracovnõÂ povinnosti povolaÂ-
vajõÂ pouze k takovyÂm pracõÂm, ktereÂ jsou pro neÏ fyzicky
prÏimeÏrÏeneÂ a nesÏkodõÂ jejich zdravõÂ.

(5) NenõÂ-li povolaÂvanaÂ fyzickaÂ osoba zdravotneÏ
zpuÊ sobilaÂ konat urcÏenyÂ druh praÂce, je povinna tuto
skutecÏnost oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu uÂrÏadu.
OkresnõÂ uÂrÏad podle vyÂsledku posudkoveÂho zaÂveÏru urcÏõÂ
povolaÂvaneÂ fyzickeÂ osobeÏ druh praÂce, pro kteryÂ je
zdravotneÏ zpuÊ sobilaÂ, nebo takovou fyzickou osobu
pracovnõÂ povinnosti zprostõÂ podle § 26 odst. 4.

(6) Proti rozhodnutõÂ okresnõÂho uÂrÏadu o povolaÂnõÂ
k pracovnõÂ povinnosti ani proti leÂkarÏskeÂmu posudku
nenõÂ prÏõÂpustneÂ odvolaÂnõÂ. Na rozhodovaÂnõÂ o povolaÂnõÂ
k pracovnõÂ povinnosti se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.

(7) NaÂklady spojeneÂ s leÂkarÏskou prohlõÂdkou za
uÂcÏelem stanovenõÂ zdravotnõÂ zpuÊ sobilosti povolaÂvaneÂ
fyzickeÂ osoby hradõÂ prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad.

HLAVA III

PRACOVNIÂ VYÂ POMOC

§ 24

Rozsah pracovnõÂ vyÂpomoci

(1) PracovnõÂ vyÂpomocõÂ za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu
nebo za vaÂlecÏneÂho stavu jsou povinny vsÏechny fyzickeÂ
osoby, nebyly-li od nõÂ osvobozeny nebo nebyla-li jim
ulozÏena pracovnõÂ povinnost anebo nebyly-li povolaÂny
k mimorÏaÂdneÂ sluzÏbeÏ.6)
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6) § 47 zaÂkona cÏ. 218/1999 Sb., o rozsahu branneÂ povinnosti a o vojenskyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏadech (brannyÂ zaÂkon).



(2) FyzickeÂ osoby urcÏeneÂ k pracovnõÂ vyÂpomoci
jsou povinny konat praÂce nad cÏasovyÂ limit stanovenyÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, vcÏetneÏ pracõÂ v noci, ve
dnech pracovnõÂho klidu a ve dnech staÂtnõÂch svaÂtkuÊ .

§ 25

RozhodovaÂnõÂ o pracovnõÂ vyÂpomoci

(1) O povolaÂnõÂ k pracovnõÂ vyÂpomoci rozhoduje
prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad povolaÂvacõÂm prÏõÂkazem.

(2) VyÂbeÏr fyzickyÂch osob pro urcÏenõÂ k pracovnõÂ
vyÂpomoci ve prospeÏch ozbrojenyÂch sil zabezpecÏuje
prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad podle pozÏadavku uÂzemnõÂ vojen-
skeÂ spraÂvy. FyzickeÂ osoby povolaneÂ k pracovnõÂ vyÂpo-
moci ve prospeÏch ozbrojenyÂch sil jsou podrÏõÂzeny ve-
litelskyÂm orgaÂnuÊ m vojenskyÂch uÂtvaruÊ a zarÏõÂzenõÂ
ozbrojenyÂch sil, ke kteryÂm byly prÏideÏleny, a plnõÂ uÂkoly
podle jejich pokynuÊ .

(3) Na rozhodovaÂnõÂ o urcÏenõÂ k pracovnõÂ vyÂpo-
moci se obdobneÏ pouzÏije ustanovenõÂ § 23.

HLAVA IV

SPOLECÏ NAÂ USTANOVENIÂ O PRACOVNIÂ

POVINNOSTI A PRACOVNIÂ VYÂ POMOCI

§ 26

(1) Od pracovnõÂ povinnosti nebo od pracovnõÂ vyÂ-
pomoci jsou osvobozeny fyzickeÂ osoby zdravotneÏ ne-
zpuÊ sobileÂ k vyÂkonu pozÏadovanyÂch druhuÊ praÂce, plneÏ
invalidnõÂ osoby, fyzickeÂ osoby mladsÏõÂ 18 let a starsÏõÂ
62 let, teÏhotneÂ zÏeny a zÏeny do konce trÏetõÂho meÏsõÂce
po porodu, jestlizÏe se dõÂteÏ narodilo mrtveÂ nebo ze-
mrÏelo; osvobozenõÂ se vztahuje teÂzÏ na zÏeny a osameÏleÂ
muzÏe, kterÏõÂ pecÏujõÂ o dõÂteÏ ve veÏku do 15 let.

(2) PracovnõÂ povinnost nebo pracovnõÂ vyÂpomoc
nelze pozÏadovat od poslancuÊ a senaÂtoruÊ Parlamentu
a cÏlenuÊ vlaÂdy.

(3) PracovnõÂ povinnost nebo pracovnõÂ vyÂpomoc
nelze pozÏadovat od fyzickyÂch osob, ktereÂ pozÏõÂvajõÂ
imunitu a vyÂsady podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou
je CÏ eskaÂ republika vaÂzaÂna.2) PracovnõÂ povinnost nebo
pracovnõÂ vyÂpomoc od ostatnõÂch cizincuÊ 3) lze pozÏado-
vat jen v prÏõÂpadeÏ, nebraÂnõÂ-li tomu mezinaÂrodnõÂ
smlouva, kterou je CÏ eskaÂ republika vaÂzaÂna.

(4) Od pracovnõÂ povinnosti nebo od pracovnõÂ vyÂ-
pomoci zprostõÂ okresnõÂ uÂrÏad fyzickeÂ osoby, u kteryÂch
nastane po povolaÂnõÂ k teÏmto povinnostem neÏkteraÂ
z podmõÂnek uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 azÏ 3.

(5) FyzickeÂ osoby osvobozeneÂ od pracovnõÂ po-
vinnosti nebo pracovnõÂ vyÂpomoci se mohou potrÏeb-
nyÂch cÏinnostõÂ zuÂcÏastnit dobrovolneÏ.

§ 27

(1) O propusÏteÏnõÂ z pracovnõÂ povinnosti nebo pra-
covnõÂ vyÂpomoci rozhoduje prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad na
zaÂkladeÏ oznaÂmenõÂ zameÏstnaÂvajõÂcõÂho bezodkladneÏ po
zaÂniku jejich potrÏeby. ZameÏstnaÂvajõÂcõÂ, u ktereÂho se pra-
covnõÂ povinnost nebo pracovnõÂ vyÂpomoc vykonaÂvajõÂ,
je povinen zaÂnik jejich potrÏeby ohlaÂsit prÏõÂslusÏneÂmu
okresnõÂmu uÂrÏadu v dostatecÏneÂm cÏasoveÂm prÏedstihu.

(2) NemuÊ zÏe-li prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad o propusÏteÏnõÂ
z pracovnõÂ povinnosti nebo pracovnõÂ vyÂpomoci roz-
hodnout bezodkladneÏ po zaÂniku jejich potrÏeby, o pro-
pusÏteÏnõÂ rozhodne zameÏstnaÂvajõÂcõÂ, u ktereÂho je povinneÂ
fyzickeÂ osoby vykonaÂvajõÂ, a tuto skutecÏnost bezod-
kladneÏ oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu uÂrÏadu.

(3) Pro uÂpravu vztahuÊ mezi povinnyÂmi fyzickyÂmi
osobami a zameÏstnaÂvajõÂcõÂm, ktereÂ vznikly z narÏõÂzeneÂ
pracovnõÂ povinnosti nebo pracovnõÂ vyÂpomoci, se prÏi-
meÏrÏeneÏ pouzÏijõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy.

§ 28

Ministerstvo v dohodeÏ s Ministerstvem vnitra
a Ministerstvem praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ stanovõÂ vyhlaÂsÏ-
kou postup prÏi uplatnÏ ovaÂnõÂ pozÏadavku na urcÏenõÂ fyzic-
kyÂch osob k pracovnõÂ povinnosti nebo pracovnõÂ vyÂpo-
moci, naÂlezÏitosti povolaÂvacõÂho prÏõÂkazu a jeho vzor.

CÏ AÂ ST PAÂ TAÂ

OBJEKTY DUÊ LEZÏ ITEÂ PRO OBRANU STAÂ TU

§ 29

(1) Objekty duÊ lezÏiteÂ pro obranu staÂtu jsou po-
zemky a stavby umõÂsteÏneÂ ve vojenskyÂch uÂjezdech a je-
jich prÏõÂslusÏenstvõÂ, ktereÂ majõÂ z politickeÂho, vojenskeÂho
nebo hospodaÂrÏskeÂho hlediska vyÂznam pro zajisÏt'ovaÂnõÂ
obrany staÂtu, zejmeÂna pro zabezpecÏenõÂ zaÂkladnõÂch
funkcõÂ staÂtu a zabezpecÏenõÂ ozbrojenyÂch sil.

(2) Objekty duÊ lezÏiteÂ pro obranu staÂtu jsou daÂle

a) pozemky a stavby, k nimzÏ vyÂkon vlastnickeÂho
praÂva staÂtu a jinyÂch majetkovyÂch praÂv staÂtu vy-
konaÂvaÂ ministerstvo nebo praÂvnickaÂ osoba jõÂm
zrÏõÂzenaÂ nebo zalozÏenaÂ,

b) pozemky a stavby urcÏeneÂ k ochraneÏ obyvatel,

c) pozemky, stavby a dalsÏõÂ objekty strategickeÂho vyÂ-
znamu, ktereÂ urcÏõÂ vlaÂda,

d) pozemky a stavby, ktereÂ za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu
nebo za vaÂlecÏneÂho stavu mohou mõÂt strategickyÂ
vyÂznam a ktereÂ urcÏõÂ vlaÂda.

(3) Do objektuÊ duÊ lezÏityÂch pro obranu staÂtu z duÊ -
vodu verÏejneÂho zaÂjmu nebo z duÊ vodu bezpecÏnosti fy-
zickyÂch osob muÊ zÏe byÂt statutaÂrnõÂm orgaÂnem nebo jõÂm
poveÏrÏenou osobou, do jehozÏ puÊ sobnosti objekty duÊ -
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lezÏiteÂ pro obranu staÂtu naÂlezÏõÂ, vstup omezen nebo za-
kaÂzaÂn.

CÏ AÂ ST SÏ ESTAÂ

VOJENSKEÂ UÂ JEZDY

§ 30

(1) VojenskyÂ uÂjezd (daÂle jen ¹uÂjezdª) je vymezenaÂ
cÏaÂst uÂzemõÂ staÂtu urcÏenaÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu
a k vyÂcviku ozbrojenyÂch sil. UÂ jezd tvorÏõÂ uÂzemnõÂ
spraÂvnõÂ jednotku. ZpuÊ sob evidovaÂnõÂ nemovitostõÂ na
uÂzemõÂ uÂjezdu a oznacÏovaÂnõÂ hranic uÂjezdu stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

(2) UÂ jezd a uÂjezdnõÂ uÂrÏady se zrÏizujõÂ, meÏnõÂ a rusÏõÂ
zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem.

§ 31

(1) Majetek na uÂzemõÂ uÂjezdu, s vyÂjimkou vnese-
neÂho majetku, smõÂ byÂt jen ve vlastnictvõÂ staÂtu.

(2) Z duÊ voduÊ verÏejneÂho zaÂjmu a hospodaÂrÏskeÂho
vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ uÂjezdu rozhodne ministerstvo po pro-
jednaÂnõÂ s prÏõÂslusÏnyÂmi ministerstvy a jinyÂmi uÂstrÏednõÂmi
spraÂvnõÂmi uÂrÏady, jakeÂ praÂvnickeÂ osoby budou zalozÏeny
k provozovaÂnõÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ uÂjezduÊ .

§ 32

(1) FyzickeÂ osoby, ktereÂ ke dni zrÏõÂzenõÂ nebo
zmeÏny uÂjezdu majõÂ na jeho uÂzemõÂ pobyt a neobdrzÏõÂ
povolenõÂ uÂjezdnõÂho uÂrÏadu k pobytu na jeho uÂzemõÂ
nebo kteryÂm se takoveÂ povolenõÂ dodatecÏneÏ odejme
z duÊ vodu verÏejneÂho zaÂjmu, jsou povinny se z uÂzemõÂ
uÂjezdu vysteÏhovat.

(2) FyzickeÂ osoby uvedeneÂ v odstavci 1 majõÂ naÂ-
rok na naÂhradnõÂ byt a naÂhradu steÏhovacõÂch naÂkladuÊ .
NaÂroky uplatnÏ ujõÂ prostrÏednictvõÂm uÂjezdnõÂho uÂrÏadu
u ministerstva. Pro poskytnutõÂ bytu a naÂhrady steÏho-
vacõÂch naÂkladuÊ se pouzÏije zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.7)

§ 33

(1) FyzickeÂ osoby, ktereÂ v duÊ sledku zrÏõÂzenõÂ,

zmeÏny uÂjezdu nebo z duÊ vodu odejmutõÂ povolenõÂ k po-
bytu ne vlastnõÂ vinou ztratily na jeho uÂzemõÂ zameÏst-
naÂnõÂ nebo mozÏnost podnikat, majõÂ naÂrok na naÂhradu
usÏleÂ mzdy nebo usÏleÂho prÏõÂjmu do teÂ doby, nezÏ si opatrÏõÂ
noveÂ zameÏstnaÂnõÂ nebo noveÂ mozÏnosti pro podnikaÂnõÂ,
nejvyÂsÏe vsÏak po dobu 3 meÏsõÂcuÊ .

(2) NaÂhrada usÏleÂ mzdy se poskytuje ve vyÂsÏi podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.8)

(3) NaÂhrada usÏleÂho prÏõÂjmu fyzickeÂ osoby, kteraÂ je
samostatneÏ vyÂdeÏlecÏneÏ cÏinnaÂ, cÏinõÂ za kazÏdyÂ den,

a) nevyzÏivuje-li zÏaÂdnou osobu, 60 %,

b) vyzÏivuje-li jednu osobu, 75 %,

c) vyzÏivuje-li dveÏ osoby, 90 %,

d) vyzÏivuje-li trÏi a võÂce osob, 95 %

z cÏaÂstky dennõÂho vymeÏrÏovacõÂho zaÂkladu.9) U fyzickyÂch
osob samostatneÏ vyÂdeÏlecÏneÏ cÏinnyÂch, ktereÂ nejsou plaÂtci
zaÂloh na pojistneÂ na nemocenskeÂ pojisÏteÏnõÂ,10) je den-
nõÂm vymeÏrÏovacõÂm zaÂkladem jedna trÏicetina z cÏaÂstky,
kteraÂ se stanovõÂ z cÏaÂstky osobnõÂho vymeÏrÏovacõÂho zaÂ-
kladu pro stanovenõÂ vyÂpocÏtoveÂho zaÂkladu pro vymeÏ-
rÏenõÂ duÊ chodu z duÊ chodoveÂho pojisÏteÏnõÂ,9) kteraÂ je
platnaÂ k prvnõÂmu dni kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce, za kteryÂ
naÂhrada naÂlezÏõÂ, snõÂzÏenaÂ o jednu cÏtvrtinu vynaÂsobenaÂ
trÏemi.

(4) O naÂroku na naÂhradu usÏleÂ mzdy a usÏleÂho prÏõÂ-
jmu rozhoduje uÂjezdnõÂ uÂrÏad a zajisÏt'uje jejich vyÂplatu.

§ 34

NaÂroky, ktereÂ vyplyÂvajõÂ z jinyÂch zvlaÂsÏtnõÂch praÂv-
nõÂch prÏedpisuÊ ,11) zuÊ staÂvajõÂ ustanovenõÂm § 33 nedo-
tcÏeny.

SpraÂva uÂ jezdu

§ 35

(1) StaÂtnõÂ spraÂvu na uÂzemõÂ uÂjezdu vykonaÂvaÂ v roz-
sahu uÂkoluÊ , ktereÂ stanovõÂ tento zaÂkon nebo jineÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy,12) spraÂvnõÂ uÂrÏad s naÂzvem
uÂjezdnõÂ uÂrÏad.
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7) § 710 azÏ 712 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
8) § 125 odst. 3 zaÂkonõÂku praÂce.

§ 20 narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 108/1994 Sb., kteryÂm se provaÂdõÂ zaÂkonõÂk praÂce a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony.
9) § 145e zaÂkona cÏ. 100/1988 Sb., o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb.

10) § 145b zaÂkona cÏ. 100/1988 Sb.
11) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 1/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ .
12) NaprÏõÂklad § 13 odst. 2 zaÂkona cÏ. 334/1992 Sb., o ochraneÏ zemeÏdeÏlskeÂho puÊ dnõÂho fondu, § 2 zaÂkona cÏ. 135/1982 Sb.,

o hlaÂsÏenõÂ a evidenci pobytu obcÏanuÊ , zaÂkon cÏ. 268/1949 Sb., o matrikaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ , § 1 odst. 2 narÏõÂzenõÂ
vlaÂdy cÏ. 24/1999 Sb., kteryÂm se stanovõÂ na rok 1999 podpuÊ rneÂ programy k podporÏe mimoprodukcÏnõÂch funkcõÂ zemeÏdeÏlstvõÂ,
k podporÏe aktivit podõÂlejõÂcõÂch se na udrzÏovaÂnõÂ krajiny a programy pomoci k podporÏe meÂneÏ prÏõÂznivyÂch oblastõÂ, vyhlaÂsÏka
cÏ. 51/1998 Sb., kterou se stanovõÂ prÏedpoklady pro vyÂkon funkcõÂ vyzÏadujõÂcõÂch zvlaÂsÏtnõÂ odbornou zpuÊ sobilost v okresnõÂch
uÂrÏadech a obecnõÂch uÂrÏadech (vyhlaÂsÏka o zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊ sobilosti), ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 121/1999 Sb.



(2) UÂ jezdnõÂ uÂrÏad je soucÏasneÏ vojenskyÂm orgaÂnem,
kteryÂ plnõÂ uÂkoly prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu. Je pod-
rÏõÂzen ministerstvu.

(3) VyÂdaje na cÏinnost uÂjezdnõÂho uÂrÏadu se hradõÂ
z rozpocÏtu ministerstva.

§ 36

V cÏele uÂjezdnõÂho uÂrÏadu je prÏednosta, kteryÂm je
vojaÂk z povolaÂnõÂ; o jeho sluzÏebnõÂm zarÏazenõÂ rozhoduje
ministr obrany.

UÂ koly uÂ jezdnõÂho uÂrÏadu

§ 37

(1) UÂ jezdnõÂ uÂrÏad, jako spraÂvnõÂ uÂrÏad podle § 35
odst. 1, plnõÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu, k vyÂcviku
ozbrojenyÂch sil, vojenskeÂho a hospodaÂrÏskeÂho vyuzÏitõÂ
uÂzemõÂ uÂjezdu zejmeÂna tyto uÂkoly:

a) zpracovaÂvaÂ podklady pro tvorbu uÂzemnõÂho plaÂnu
uÂjezdu a zajisÏt'uje koordinaci vojenskeÂho a hospo-
daÂrÏskeÂho vyuzÏitõÂ spravovaneÂho uÂzemõÂ,

b) zabezpecÏuje podmõÂnky pro vyÂcvik ozbrojenyÂch sil
v polnõÂch podmõÂnkaÂch,

c) rozhoduje o vstupu a pobytu fyzickyÂch osob na
uÂzemõÂ uÂjezdu.

(2) Pro zajisÏt'ovaÂnõÂ praÂv a povinnostõÂ fyzickyÂch
osob, kteryÂm byl povolen pobyt na uÂzemõÂ uÂjezdu po-
dle § 40, (daÂle jen ¹obyvatel uÂjezduª) uÂjezdnõÂ uÂrÏad za-
bezpecÏuje hospodaÂrÏskyÂ, sociaÂlnõÂ a kulturnõÂ rozvoj
uÂzemõÂ uÂjezdu, ochranu a tvorbu zdraveÂho zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ a uspokojuje potrÏeby obyvatel uÂjezdu, ktereÂ
by jinak zabezpecÏovala obec podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ ,13) zejmeÂna

a) plneÏnõÂm uÂkoluÊ v oblasti sÏkolstvõÂ, sociaÂlnõÂ peÂcÏe,
zdravotnictvõÂ a kultury, s vyÂjimkou vyÂkonu staÂtnõÂ
spraÂvy; k tomuto uÂcÏelu zrÏizuje a spravuje prÏed-
sÏkolnõÂ zarÏõÂzenõÂ, zaÂkladnõÂ sÏkoly a zarÏõÂzenõÂ jim slou-
zÏõÂcõÂ a podõÂlõÂ se na zabezpecÏovaÂnõÂ zdravotnõÂ a so-
ciaÂlnõÂ peÂcÏe,

b) vyÂstavbou a spraÂvou uÂcÏelovyÂch komunikacõÂ a za-
bezpecÏovaÂnõÂm dopravnõÂ obsluzÏnosti,

c) vyÂstavbou a spraÂvou verÏejneÂho osveÏtlenõÂ,

d) plneÏnõÂm uÂkoluÊ pozÏaÂrnõÂ ochrany,

e) zabezpecÏovaÂnõÂm cÏistoty na uÂzemõÂ uÂjezdu, odvo-
zem domovnõÂch odpaduÊ a jejich nezaÂvadnou lik-
vidacõÂ,

f) zaÂsobovaÂnõÂm vodou, odvaÂdeÏnõÂm a cÏisÏteÏnõÂm od-
padnõÂch vod,

g) zabezpecÏovaÂnõÂm mõÂstnõÂch zaÂlezÏitostõÂ verÏejneÂho
porÏaÂdku.

(3) UÂ jezdnõÂ uÂrÏad prÏi vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy plnõÂ
dalsÏõÂ uÂkoly pro zabezpecÏovaÂnõÂ potrÏeb obyvatel uÂjezdu,
ktereÂ by jinak zabezpecÏovala obec podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.

(4) Pro zabezpecÏenõÂ uÂkoluÊ podle odstavcuÊ 2 a 3
vytvaÂrÏõÂ uÂ jezdnõÂ uÂrÏad podmõÂnky pro podnikaÂnõÂ zejmeÂna
obyvateluÊ m uÂjezdu a praÂvnickyÂm osobaÂm, ktereÂ majõÂ
sõÂdlo na uÂzemõÂ uÂjezdu.

§ 38

K zabezpecÏenõÂ uÂkoluÊ podle § 37 odst. 2 a 3 muÊ zÏe
uÂjezdnõÂ uÂrÏad podle mõÂstnõÂch podmõÂnek zrÏizovat obcÏan-
skeÂ aktivy jako sveÂ poradnõÂ orgaÂny; sveÂ zaÂstupce do
obcÏanskyÂch aktivuÊ navrhuje shromaÂzÏdeÏnõÂ obyvatel
uÂjezdu. UÂ jezdnõÂ uÂrÏad je povinen aktiv zrÏõÂdit, pozÏaÂdaÂ-
-li o jeho zrÏõÂzenõÂ nejmeÂneÏ polovina obyvatel uÂjezdu.

§ 39

PovolenõÂ ke vstupu na uÂzemõÂ uÂ jezdu

(1) UÂ jezdnõÂ uÂrÏad muÊ zÏe vydat povolenõÂ ke vstupu
na uÂzemõÂ uÂjezdu. UÂ jezdnõÂ uÂrÏad prÏi vydaÂnõÂ povolenõÂ ke
vstupu na uÂzemõÂ uÂjezdu zabezpecÏõÂ seznaÂmenõÂ fyzic-
kyÂch osob, kteryÂm takoveÂ povolenõÂ bylo vydaÂno, s plat-
nyÂmi rezÏimovyÂmi a bezpecÏnostnõÂmi opatrÏenõÂmi. Fy-
zickeÂ osoby, kteryÂm byl povolen vstup na uÂzemõÂ
uÂjezdu, jsou povinny dodrzÏovat rezÏimovaÂ a bezpecÏ-
nostnõÂ opatrÏenõÂ, dbaÂt zaÂsad ochrany prÏõÂrody a verÏej-
neÂho porÏaÂdku.

(2) VydaneÂ povolenõÂ ke vstupu na uÂzemõÂ uÂjezdu
muÊ zÏe uÂjezdnõÂ uÂrÏad odejmout kdykoli, a to bez udaÂnõÂ
duÊ voduÊ .

(3) Na rozhodovaÂnõÂ o povolenõÂ ke vstupu a jeho
odejmutõÂ se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.

§ 40

Pobyt na uÂzemõÂ uÂ jezdu

(1) UÂ jezdnõÂ uÂrÏad vydaÂvaÂ povolenõÂ k pobytu na
uÂzemõÂ uÂjezdu.

(2) UÂ jezdnõÂ uÂrÏad muÊ zÏe odejmout povolenõÂ k po-
bytu fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ majõÂ na uÂzemõÂ uÂjezdu
bydlisÏteÏ, z duÊ vodu verÏejneÂho zaÂjmu, nebo vyzÏaduje-li
to bezpecÏnost a ochrana zdravõÂ obyvatel uÂjezdu. Roz-
hodnutõÂ o odejmutõÂ povolenõÂ k pobytu se musõÂ oduÊ -
vodnit.

(3) Na rozhodovaÂnõÂ o odejmutõÂ povolenõÂ k pobytu
se pouzÏije spraÂvnõÂ rÏaÂd.
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13) NaprÏõÂklad § 13, 14, 16 a 17 zaÂkona cÏ. 367/1990 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ , § 29 odst. 1
zaÂkona cÏ. 133/1985 Sb., o pozÏaÂrnõÂ ochraneÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 203/1994 Sb.



CÏ AÂ ST SEDMAÂ

DALSÏIÂ OPATRÏ ENIÂ V ZAÂ JMU OBRANY STAÂ TU

§ 41

ProveÏrÏenõÂ opatrÏenõÂ pro zabezpecÏenõÂ obrany staÂtu

(1) ProveÏrÏenõÂm opatrÏenõÂ pro zabezpecÏenõÂ obrany
staÂtu se rozumõÂ praktickeÂ oveÏrÏenõÂ nebo realizace uÂkoluÊ
ulozÏenyÂch jednotlivyÂm subjektuÊ m podle tohoto zaÂ-
kona (daÂle jen ¹proveÏrÏenõÂª). ProveÏrÏenõÂ uskutecÏnÏ uje mi-
nisterstvo.

(2) PrÏesahuje-li rozsah proveÏrÏenõÂ puÊ sobnost mi-
nisterstva, kterou stanovõÂ tento zaÂkon nebo zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy, ulozÏõÂ vlaÂda usnesenõÂm proveÂst proveÏ-
rÏenõÂ veÏtsÏõÂho rozsahu a oznaÂmõÂ to prÏedem Parlamentu
a prezidentovi republiky.

(3) ProveÏrÏenõÂm veÏtsÏõÂho rozsahu se rozumõÂ takoveÂ
praktickeÂ oveÏrÏenõÂ, ktereÂho se uÂcÏastnõÂ ozbrojeneÂ sõÂly,
povolaÂvajõÂ se vojaÂci mimo cÏinnou sluzÏbu a pouzÏijõÂ se
i veÏcneÂ prostrÏedky ve vlastnictvõÂ praÂvnickyÂch a fyzic-
kyÂch osob.

§ 42

VyÂcvik ozbrojenyÂch sil mimo uÂzemõÂ uÂ jezduÊ

(1) OzbrojeneÂ sõÂly mohou po dohodeÏ s prÏõÂslusÏ-
nyÂmi spraÂvnõÂmi uÂrÏady, orgaÂny uÂzemnõÂch samospraÂv-
nyÂch celkuÊ a s vlastnõÂky pouzÏõÂvat ke sveÂmu vyÂcviku
pozemky, vodnõÂ toky, pozemnõÂ komunikace, stavby
urcÏeneÂ k demolici a jineÂ stavby, nepostacÏuje-li jim
k tomu uÂzemõÂ uÂjezduÊ . PrÏitom jsou povinny co nejvõÂce
sÏetrÏit zemeÏdeÏlskeÂ a lesnõÂ kultury, pozemnõÂ komunikace,
stavby a jinyÂ majetek. SÏkodu zpuÊ sobenou vojenskyÂm
cvicÏenõÂm hradõÂ staÂt.

(2) Po dobu vyÂcviku ozbrojenyÂch sil a prÏi jejich
prÏesunech muÊ zÏe z duÊ vodu bezpecÏnosti fyzickyÂch osob
prÏõÂslusÏnyÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad na naÂvrh ministerstva omezit,
zakaÂzat nebo jinak upravit prÏõÂstup do urcÏenyÂch pros-
toruÊ , jakozÏ i pobyt a dopravu v nich.

§ 43

ZvlaÂsÏtnõÂ stavby

Na stavby urcÏeneÂ ke speciaÂlnõÂmu vyuzÏitõÂ, poprÏõÂ-
padeÏ na jineÂ stavby, ktereÂ slouzÏõÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany
staÂtu, u nichzÏ vyÂkon vlastnickeÂho praÂva staÂtu prÏõÂslusÏõÂ
ministerstvu, se nevztahujõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy pro
vyÂstavbu staveb a jejich technickeÂ vybavenõÂ s vyÂjimkou
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o uÂzemnõÂm rÏõÂzenõÂ. PraÂvnõÂ prÏedpisy
pro vyÂstavbu staveb a jejich technickeÂ vybavenõÂ se vsÏak
v plneÂm rozsahu vztahujõÂ na stavby urcÏeneÂ ke staÂleÂmu
ubytovaÂnõÂ prÏõÂslusÏnõÂkuÊ ozbrojenyÂch sil, sÏkoly a stavby
obdobneÂho charakteru. PrÏi vyÂstavbeÏ a provozu teÏchto
staveb a zarÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏõÂ ministerstvu vykonaÂvat do-
zor, kteryÂ by jinak vykonaÂvaly prÏõÂslusÏneÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady.

§ 44

BezpecÏnostnõÂ a ochrannaÂ paÂsma

(1) BezpecÏnostnõÂ nebo ochrannaÂ paÂsma lze zrÏõÂdit
z duÊ voduÊ zabezpecÏovaÂnõÂ objektuÊ duÊ lezÏityÂch pro ob-
ranu staÂtu prÏed uÂcÏinky neprÏedvõÂdatelnyÂch stavuÊ , havaÂ-
riõÂ nebo poruch anebo z duÊ voduÊ ochrany zÏivota, zdravõÂ
nebo majetku osob.

(2) BezpecÏnostnõÂm paÂsmem se rozumõÂ prostor
uvnitrÏ objektu duÊ lezÏiteÂho pro obranu staÂtu urcÏenyÂ
k jeho ochraneÏ prÏed uÂcÏinky vnitrÏnõÂch vlivuÊ nebo ne-
prÏedvõÂdatelnyÂch stavuÊ , pro zabezpecÏenõÂ spolehliveÂho
provozu a k ochraneÏ zÏivota, zdravõÂ nebo majetku osob.
O bezpecÏnostnõÂch paÂsmech rozhoduje ministerstvo
a v tereÂnu se vyznacÏujõÂ vyÂstrazÏnyÂmi tabulemi.

(3) OchrannyÂm paÂsmem se rozumõÂ prostor kolem
objektu duÊ lezÏiteÂho pro obranu staÂtu urcÏenyÂ k jeho
ochraneÏ prÏed uÂcÏinky vneÏjsÏõÂch vlivuÊ , pro zabezpecÏenõÂ
jeho spolehliveÂho provozu a k ochraneÏ zÏivota, zdravõÂ
nebo majetku osob.

(4) O hranici ochranneÂho paÂsma rozhoduje mi-
nisterstvo po dohodeÏ s prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem
a po projednaÂnõÂ s vlastnõÂkem prÏilehleÂho pozemku. ZrÏõÂ-
zenõÂ ochranneÂho paÂsma se oznaÂmõÂ verÏejnou vyhlaÂsÏkou.
VerÏejnaÂ vyhlaÂsÏka musõÂ byÂt vystavena na mõÂsteÏ tomu
obvykleÂm po dobu 30 dnuÊ k verÏejneÂmu nahleÂdnutõÂ.
Hranice ochrannyÂch paÂsem se v tereÂnu vyznacÏujõÂ tabu-
lemi.

VyvlastneÏnõÂ ve zkraÂceneÂm rÏõÂzenõÂ

§ 45

(1) Za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho
stavu lze vyÂjimecÏneÏ vyvlastnit ve zkraÂceneÂm rÏõÂzenõÂ ne-
zbytneÂ nemoviteÂ a moviteÂ veÏci a praÂva k nim pro uÂcÏely
zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu, nelze-li je zõÂskat jinak.

(2) VyvlastneÏnõÂ lze uskutecÏnit pouze za naÂhradu.

§ 46

(1) NaÂvrh na vyvlastneÏnõÂ ve zkraÂceneÂm rÏõÂzenõÂ
muÊ zÏe podat jen spraÂvnõÂ uÂrÏad (daÂle jen ¹navrhovatelª).

(2) Navrhovatel v naÂvrhu na vyvlastneÏnõÂ ve zkraÂ-
ceneÂm rÏõÂzenõÂ oznacÏõÂ nemovitou nebo movitou veÏc, jejõÂzÏ
vyvlastneÏnõÂ navrhuje, duÊ vody vyvlastneÏnõÂ, duÊ vody, pro
neÏzÏ nelze veÏc zõÂskat jinak, a uÂcÏastnõÂky, jichzÏ se vyvlast-
neÏnõÂ tyÂkaÂ. NenõÂ-li navrhovatelem ministerstvo, je ne-
zbytnou naÂlezÏitostõÂ naÂvrhu potvrzenõÂ ministerstva
o tom, zÏe jde o vyvlastneÏnõÂ k uÂcÏeluÊ m zajisÏt'ovaÂnõÂ ob-
rany staÂtu.

§ 47

PrÏõÂslusÏnyÂm k vyvlastneÏnõÂ nemovitosti ve zkraÂce-
neÂm rÏõÂzenõÂ je okresnõÂ uÂrÏad, v jehozÏ obvodu se nemo-
vitost nachaÂzõÂ. NachaÂzõÂ-li se nemovitost v obvodu neÏ-
kolika okresnõÂch uÂrÏaduÊ , podaÂ se naÂvrh Ministerstvu
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vnitra, ktereÂ urcÏõÂ, kteryÂ okresnõÂ uÂrÏad vyvlastneÏnõÂ usku-
tecÏnõÂ.

§ 48

PrÏõÂslusÏnyÂm k vyvlastneÏnõÂ moviteÂ veÏci ve zkraÂce-
neÂm rÏõÂzenõÂ je okresnõÂ uÂrÏad, v jehozÏ obvodu maÂ vlastnõÂk
moviteÂ veÏci mõÂsto trvaleÂho pobytu nebo praÂvnickaÂ
osoba sõÂdlo.

§ 49

(1) RÏ õÂzenõÂ se zahajuje podaÂnõÂm naÂvrhu na vyvlast-
neÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu uÂrÏadu.

(2) OkresnõÂ uÂrÏad o zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ bezodkladneÏ
uveÏdomõÂ uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ a stanovõÂ jim lhuÊ tu pro vy-
jaÂdrÏenõÂ. LhuÊ ta pro vyjaÂdrÏenõÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ
3 dny.

(3) OkresnõÂ uÂrÏad prÏed uplynutõÂm lhuÊ ty, kterou
stanovil uÂcÏastnõÂkuÊ m rÏõÂzenõÂ pro vyjaÂdrÏenõÂ, uskutecÏnõÂ
mõÂstnõÂ sÏetrÏenõÂ. V pruÊ beÏhu mõÂstnõÂho sÏetrÏenõÂ se ocenõÂ
veÏc, kteraÂ je prÏedmeÏtem vyvlastneÏnõÂ. K oceneÏnõÂ se pou-
zÏijõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy platneÂ v dobeÏ zahaÂjenõÂ
rÏõÂzenõÂ.

(4) RozhodnutõÂ se musõÂ vydat do 7 dnuÊ ode dne
zahaÂjenõÂ tohoto rÏõÂzenõÂ.

(5) RozhodnutõÂ obsahuje vyÂrok, oduÊ vodneÏnõÂ,
rozhodnutõÂ o naÂhradeÏ za vyvlastneÏnõÂ a poucÏenõÂ o od-
volaÂnõÂ. OduÊ vodneÏnõÂ neobsahuje utajovaneÂ skutecÏnosti
a uÂdaje, kteryÂmi muÊ zÏe dojõÂt k ohrozÏenõÂ ochrany utajo-
vanyÂch skutecÏnostõÂ. PoucÏenõÂ o odvolaÂnõÂ obsahuje
oznacÏenõÂ spraÂvnõÂho uÂrÏadu, ke ktereÂmu se lze odvolat,
lhuÊ tu pro odvolaÂnõÂ a poucÏenõÂ o tom, zÏe odvolaÂnõÂ nemaÂ
odkladnyÂ uÂcÏinek.

§ 50

(1) UÂ cÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ se mohou proti vyvlastnÏ ova-
cõÂmu vyÂmeÏru odvolat ve lhuÊ teÏ 15 dnuÊ od jeho doru-
cÏenõÂ.

(2) PrÏi rÏõÂzenõÂ o odvolaÂnõÂ se pouzÏije spraÂvnõÂ rÏaÂd.

§ 51

(1) NaÂhrady za vyvlastneÏnõÂ vyplaÂcõÂ Ministerstvo
financõÂ na naÂvrh prÏõÂslusÏneÂho okresnõÂho uÂrÏadu, kteryÂ jej
podaÂ do 6 meÏsõÂcuÊ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o vyvlast-
neÏnõÂ. NaÂrok na naÂhradu se nepromlcÏuje.

(2) Byla-li prÏedmeÏtem vyvlastneÏnõÂ nemovitost,
okresnõÂ uÂrÏad podaÂ naÂvrh na zaÂpis do katastru nemovi-
tostõÂ u prÏõÂslusÏneÂho katastraÂlnõÂho uÂrÏadu.

§ 52

PrÏõÂprava obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu

(1) PrÏõÂprava obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu je dobrovolnaÂ,
pokud tento zaÂkon nebo zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis14) ne-
stanovõÂ jinak.

(2) PrÏõÂprava obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu zahrnuje ze-
jmeÂna zdravotnickou prÏõÂpravu, prÏõÂpravu k civilnõÂ
ochraneÏ, zaÂjmovou cÏinnost s technickyÂm a sportovnõÂm
zameÏrÏenõÂm, prÏõÂpravu obyvatelstva k sebeobraneÏ
a vzaÂjemneÂ pomoci a dalsÏõÂ cÏinnosti spojeneÂ s brannostõÂ
a se zabezpecÏenõÂm prÏõÂpravy k obraneÏ staÂtu.

(3) PrÏõÂprava obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu maÂ charakter
vzdeÏlaÂvaÂnõÂ a provaÂdõÂ se v raÂmci zaÂkladnõÂho a strÏednõÂho
vzdeÏlaÂvaÂnõÂ i v raÂmci jineÂ staÂtem uznaneÂ vzdeÏlaÂvacõÂ cÏin-
nosti. ObcÏany k obraneÏ staÂtu prÏipravujõÂ zejmeÂna sÏkoly,
sÏkolskaÂ zarÏõÂzenõÂ a dalsÏõÂ vzdeÏlaÂvacõÂ zarÏõÂzenõÂ.

(4) Na prÏõÂpraveÏ obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu se mohou
podõÂlet i obcÏanskaÂ sdruzÏenõÂ, cõÂrkve, naÂbozÏenskeÂ spo-
lecÏnosti a dalsÏõÂ praÂvnickeÂ osoby podle sveÂho uÂcÏelu a po-
slaÂnõÂ v soucÏinnosti s prÏõÂslusÏnyÂmi okresnõÂmi uÂrÏady,
sÏkolskyÂmi uÂrÏady a obcemi.

(5) Za prÏõÂpravu obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu podle to-
hoto zaÂkona a podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ 15)
odpovõÂdajõÂ ministerstva, jineÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady a obce. Mi-
nisterstvo spolupracuje s Ministerstvem sÏkolstvõÂ, mlaÂ-
dezÏe a teÏlovyÂchovy na zabezpecÏenõÂ odborneÂ slozÏky
obsahu vzdeÏlaÂvaÂnõÂ ve vydaÂvanyÂch ucÏebnõÂch dokumen-
tech v oblasti prÏõÂpravy obcÏanuÊ k obraneÏ staÂtu.

§ 53

OmezenõÂ zaÂkladnõÂch lidskyÂch praÂv a svobod

(1) K zajisÏteÏnõÂ obrany staÂtu za stavu ohrozÏenõÂ
staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho stavu se v nezbytneÏ nutneÂ mõÂrÏe
omezuje svoboda pohybu a pobytu a praÂvo pokojneÏ se
shromazÏd'ovat.

(2) OmezenõÂ svobody pohybu a pobytu spocÏõÂvaÂ
v povinnosti uposlechnout

a) zaÂkaz vstupu do vyznacÏenyÂch prostor,

b) prÏõÂkaz zdrzÏovat se v mõÂsteÏ trvaleÂho pobytu nebo
pobyÂvat v prÏikaÂzaneÂm mõÂsteÏ,

c) zaÂkaz vychaÂzenõÂ z budov nebo staveb urcÏenyÂch
k ochraneÏ obyvatel.

(3) OmezenõÂ praÂva pokojneÏ se shromazÏd'ovat spo-
cÏõÂvaÂ v povinnosti uposlechnout zaÂkaz svolaÂvaÂnõÂ shro-
maÂzÏdeÏnõÂ na verÏejneÂm prostranstvõÂ vcÏetneÏ poulicÏnõÂch
pruÊ voduÊ a manifestacõÂ.

(4) UstanovenõÂ odstavce 2 se nevztahuje na fy-
zickeÂ osoby provaÂdeÏjõÂcõÂ zaÂchranneÂ praÂce nebo zabez-
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14) NaprÏõÂklad brannyÂ zaÂkon.
15) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 564/1990 Sb., o staÂtnõÂ spraÂveÏ a samospraÂveÏ ve sÏkolstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏepisuÊ , brannyÂ zaÂkon.



pecÏujõÂcõÂ poskytovaÂnõÂ pomoci v prÏõÂpadeÏ bezprostrÏed-
nõÂho ohrozÏenõÂ zdravõÂ nebo zÏivota.

(5) MõÂstnõÂ, osobnõÂ a cÏasovou puÊ sobnost a kon-
kreÂtnõÂ stanovenõÂ omezenõÂ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch
svobod uvedenyÂch v odstavcõÂch 2 a 3 narÏizuje vlaÂda.
NarÏõÂzenõÂ se vyhlasÏuje stejnyÂm zpuÊ sobem jako praÂvnõÂ
prÏedpis a zverÏejnÏ uje se v hromadnyÂch sdeÏlovacõÂch pro-
strÏedcõÂch. OmezenõÂ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod
nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti okamzÏikem, kteryÂ se v narÏõÂzenõÂ sta-
novõÂ.

(6) UstanovenõÂ prÏedchozõÂch odstavcuÊ nejsou na
uÂjmu praÂva CÏ eskeÂ republiky omezit i jinaÂ lidskaÂ praÂva,
pokud to prÏipousÏteÏjõÂ smlouvy o lidskyÂch praÂvech a zaÂ-
kladnõÂch svobodaÂch, jimizÏ je CÏ eskaÂ republika vaÂzaÂna.

CÏ AÂ ST OSMAÂ

VZTAH
KE SPOJENECKYÂ M OZBROJENYÂ M SILAÂ M

§ 54

PouzÏ itõÂ zaÂkona k plneÏnõÂ mezinaÂrodnõÂch zaÂvazkuÊ

Povinnosti uklaÂdaneÂ podle tohoto zaÂkona pro po-
trÏeby ozbrojenyÂch sil se mohou uklaÂdat i ve prospeÏch
spojeneckyÂch ozbrojenyÂch sil, je-li to trÏeba ke splneÏnõÂ
mezinaÂrodnõÂch smluvnõÂch zaÂvazkuÊ CÏ eskeÂ republiky
o spolecÏneÂ obraneÏ proti napadenõÂ.

CÏ AÂ ST DEVAÂ TAÂ

FINANCOVAÂ NIÂ OBRANY STAÂ TU

§ 55

VyÂdaje na obranu staÂtu

VyÂdaje spojeneÂ s prÏõÂpravou k obraneÏ staÂtu a s obra-
nou staÂtu za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu a za vaÂlecÏneÂho stavu
hradõÂ staÂt.

ObecnaÂ ustanovenõÂ o naÂhradaÂch

§ 56

(1) NaÂhradou poskytovanou podle tohoto zaÂkona
se rozumõÂ financÏnõÂ nebo veÏcneÂ plneÏnõÂ za poskytnuteÂ
veÏcneÂ prostrÏedky a majetkovou uÂjmu zpuÊ sobenou na
nich a za poskytnutou pracovnõÂ povinnost nebo pra-
covnõÂ vyÂpomoc.

(2) NaÂhrady podle tohoto zaÂkona se zpravidla
vyplaÂcejõÂ v peneÏzõÂch. MõÂsto naÂhrady v peneÏzõÂch se
muÊ zÏe naÂhrada uskutecÏnit vydaÂnõÂm jineÂho veÏcneÂho pro-
strÏedku stejneÂho druhu a stejneÂ hodnoty.

§ 57

(1) NaÂhrady podle tohoto zaÂkona je povinen vy-
platit okresnõÂ uÂrÏad, kteryÂ o poskytnutõÂ veÏcnyÂch pro-
strÏedkuÊ , pracovnõÂ vyÂpomoci nebo pracovnõÂ povinnosti
rozhodl.

(2) NaÂhrady podle odstavce 1 se vyplaÂcejõÂ zpravi-
dla ve lhuÊ teÏ 6 meÏsõÂcuÊ od odvolaÂnõÂ stavu ohrozÏenõÂ staÂtu
nebo vaÂlecÏneÂho stavu. NaÂrok na naÂhradu se nepro-
mlcÏuje.

§ 58

NaÂhrada za poskytnutõÂ veÏcnyÂch prostrÏedkuÊ

(1) NaÂhrada za poskytnutõÂ veÏcneÂho prostrÏedku
v souvislosti s proveÏrÏenõÂm podle § 41 se urcÏõÂ, nedo-
sÏlo-li k dohodeÏ o jejõÂ vyÂsÏi, ve vyÂsÏi ceny zjisÏteÏneÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.16)

(2) NaÂhrada za poskytnutõÂ veÏcneÂho prostrÏedku za
stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho stavu se urcÏõÂ
odvozenõÂm od porÏizovacõÂ ceny, poprÏõÂpadeÏ reprodukcÏnõÂ
porÏizovacõÂ ceny17) veÏcneÂho prostrÏedku s prÏihleÂdnutõÂm
k dobeÏ pouzÏõÂvaÂnõÂ a k mõÂrÏe opotrÏebenõÂ veÏcneÂho pro-
strÏedku v dobeÏ prÏevzetõÂ a s prÏihleÂdnutõÂm ke stavu veÏc-
neÂho prostrÏedku v dobeÏ jeho vraÂcenõÂ a za podmõÂnek,
ktereÂ stanovõÂ regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ vyhlaÂsÏeneÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.

§ 59

NaÂhrada majetkoveÂ uÂ jmy na veÏcnyÂch prostrÏedcõÂch

(1) Majetkovou uÂjmou na veÏcnyÂch prostrÏedcõÂch
se rozumõÂ kazÏdeÂ posÏkozenõÂ nebo opotrÏebenõÂ nad ob-
vyklou mõÂru dodaneÂho veÏcneÂho prostrÏedku, ke kte-
reÂmu dosÏlo v prÏõÂcÏinneÂ souvislosti s jeho dodaÂnõÂm, pou-
zÏõÂvaÂnõÂm a vracenõÂm.

(2) DosÏlo-li k posÏkozenõÂ veÏcneÂho prostrÏedku a ne-
byl-li uveden do puÊ vodnõÂho stavu ke dni vraÂcenõÂ, naÂ-
lezÏõÂ jeho majiteli naÂhrada majetkoveÂ uÂjmy.

(3) NenõÂ-li uplatneÏno praÂvo na naÂhradu majet-
koveÂ uÂjmy u zjevneÂho posÏkozenõÂ veÏcneÂho prostrÏedku
nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne jeho vraÂcenõÂ a v ostat-
nõÂch prÏõÂpadech nejpozdeÏji do 1 roku ode dne jeho vraÂ-
cenõÂ, zanikaÂ.

NaÂhrada za pracovnõÂ vyÂpomoc
a za vyÂkon pracovnõÂ povinnosti

§ 60

(1) Za pracovnõÂ vyÂpomoc se poskytuje naÂhrada
podle druhu a naÂrocÏnosti prÏideÏleneÂ praÂce.

(2) FyzickyÂm osobaÂm, kteryÂm byla urcÏena pra-
covnõÂ vyÂpomoc, naÂlezÏõÂ naÂhrada ve vyÂsÏi a za podmõÂnek
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16) § 2 zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb., o ocenÏ ovaÂnõÂ majetku a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ocenÏ ovaÂnõÂ majetku).
17) § 25 odst. 4 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ.



stanovenyÂch v mzdovyÂch a platovyÂch prÏedpisech plat-
nyÂch u zameÏstnaÂvajõÂcõÂho, kde se pracovnõÂ vyÂpomoc
vykonaÂvaÂ, jako kdyby byl stejnyÂ druh praÂce vykonaÂ-
vaÂn u zameÏstnaÂvajõÂcõÂho v pracovnõÂm pomeÏru. NaÂhrada
sÏkody za pracovnõÂ uÂrazy a nemoci z povolaÂnõÂ se po-
skytuje podle pracovneÏpraÂvnõÂch prÏedpisuÊ .

§ 61

(1) FyzickeÂ osoby, ktereÂ pracovnõÂ vyÂpomoc vy-
konaÂvajõÂ ve prospeÏch ozbrojenyÂch sil, majõÂ naÂrok na
stejneÂ naÂlezÏitosti jako vojaÂci v mimorÏaÂdneÂ sluzÏbeÏ6) za-
rÏazenõÂ do obdobnyÂch funkcõÂ, s vyÂjimkou hodnostnõÂho
prÏõÂplatku.

(2) PracovnõÂ uÂrazy a nemoci z povolaÂnõÂ fyzickyÂch
osob povolanyÂch k pracovnõÂ vyÂpomoci ve prospeÏch
ozbrojenyÂch sil se odsÏkodnÏ ujõÂ za stejnyÂch podmõÂnek
jako u vojaÂkuÊ v mimorÏaÂdneÂ sluzÏbeÏ.6) PozuÊ stalyÂm po
fyzickyÂch osobaÂch povolanyÂch k pracovnõÂ vyÂpomoci
naÂlezÏõÂ odsÏkodneÏnõÂ jako pozuÊ stalyÂm po vojaÂcõÂch
v mimorÏaÂdneÂ sluzÏbeÏ.6)

§ 62

FyzickyÂm osobaÂm, kteryÂm byla ulozÏena pracovnõÂ
povinnost, naÂlezÏõÂ naÂhrada ve vyÂsÏi a za podmõÂnek sta-
novenyÂch ve mzdovyÂch a platovyÂch prÏedpisech plat-
nyÂch u zameÏstnaÂvajõÂcõÂho, kde se pracovnõÂ povinnost
vykonaÂvaÂ. Za stejnyÂch podmõÂnek jim naÂlezÏõÂ odsÏkod-
neÏnõÂ za pracovnõÂ uÂrazy a nemoci z povolaÂnõÂ.

§ 63

(1) OdsÏkodnÏ ujõÂ se pouze pracovnõÂ uÂrazy, nemoci
z povolaÂnõÂ a uÂmrtõÂ, ke kteryÂm dosÏlo prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ
po dobu pracovnõÂ vyÂpomoci nebo pracovnõÂ povinnosti
nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s plneÏnõÂm teÏchto uÂkoluÊ .

(2) PracovnõÂ uÂrazy, nemoci z povolaÂnõÂ a uÂmrtõÂ po-
dle odstavce 1 odsÏkodnÏ ujõÂ okresnõÂ uÂrÏady prÏõÂslusÏneÂ po-
dle mõÂsta trvaleÂho pobytu opraÂvneÏneÂ osoby.

CÏ AÂ ST DESAÂ TAÂ

SANKCE A VYÂ KON ROZHODNUTIÂ

HLAVA I

POKUTY

§ 64

(1) Za nesplneÏnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch v § 10
azÏ 12, § 15, 18, § 21 azÏ 24 a § 53 lze ulozÏit pokutu

a) praÂvnickeÂ osobeÏ azÏ do vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ,

b) fyzickeÂ osobeÏ azÏ do vyÂsÏe 1 000 000 KcÏ.

(2) Spolu s ulozÏenõÂm pokuty se stanovõÂ lhuÊ ta ke
zjednaÂnõÂ naÂpravy; nebyla-li ucÏineÏna naÂprava ve stano-
veneÂ lhuÊ teÏ, lze ulozÏit novou pokutu. VyÂsÏe pokuty
spolu s ulozÏenõÂm noveÂ pokuty nesmõÂ prÏesaÂhnout dvoj-
naÂsobek cÏaÂstek uvedenyÂch v odstavci 1.

§ 65

(1) Za nesplneÏnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch v § 64
odst. 1 lze za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo za vaÂlecÏneÂho
stavu ulozÏit pokutu azÏ do vyÂsÏe peÏtinaÂsobku cÏaÂstek uve-
denyÂch v § 64 odst. 1.

(2) Spolu s ulozÏenõÂm pokuty se stanovõÂ lhuÊ ta ke
zjednaÂnõÂ naÂpravy; nebyla-li ucÏineÏna naÂprava ve stano-
veneÂ lhuÊ teÏ, lze ulozÏit novou pokutu. VyÂsÏe pokuty
spolu s ulozÏenõÂm noveÂ pokuty nesmõÂ prÏesaÂhnout
sÏestinaÂsobek cÏaÂstek uvedenyÂch v § 64 odst. 1.

§ 66

Pokutu lze ulozÏit do 1 roku ode dne, kdy se o ne-
splneÏnõÂ povinnosti doveÏdeÏl orgaÂn, kteryÂ je opraÂvneÏn
ulozÏit pokutu, nejpozdeÏji vsÏak do 3 let ode dne, kdy
k nesplneÏnõÂ povinnosti dosÏlo. Doba stavu ohrozÏenõÂ
staÂtu a vaÂlecÏneÂho stavu se do beÏhu lhuÊ t nezapocÏõÂtaÂvaÂ.

§ 67

(1) Pokuty uklaÂdaÂ okresnõÂ uÂrÏad nebo obec, v je-
jichzÏ obvodu puÊ sobnosti k nesplneÏnõÂ povinnosti dosÏlo.
Pokuty jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu nebo rozpocÏtu
obce.

(2) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, ktereÂ byla po-
kuta ulozÏena, je povinna ji zaplatit do 15 dnuÊ ode dne
dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ o jejõÂm ulozÏenõÂ. Za prodlenõÂ
s uÂhradou pravomocneÏ ulozÏeneÂ pokuty zaplatõÂ prÏõÂslusÏ-
naÂ osoba penaÂle z prodlenõÂ ve vyÂsÏi 0,25 % z neuhrazeneÂ
cÏaÂstky za kazÏdyÂ den prodlenõÂ s uÂhradou, nejmeÂneÏ vsÏak
200 KcÏ za kazÏdyÂ i zapocÏatyÂ meÏsõÂc prodlenõÂ.

(3) VyÂkon rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty se pro-
vaÂdõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.18)

§ 68

NenõÂ-li v tomto nebo zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkoneÏ stanoveno
jinak, vztahuje se na rÏõÂzenõÂ o pokutaÂch spraÂvnõÂ rÏaÂd.

HLAVA II

VYÂ KON ROZHODNUTIÂ ZA STAVU

OHROZÏ ENIÂ STAÂ TU A VAÂ LECÏ NEÂ HO STAVU

§ 69

(1) NesplnõÂ-li vlastnõÂk povinnost, kteraÂ mu byla
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ulozÏena dodaÂvacõÂm prÏõÂkazem za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu
nebo za vaÂlecÏneÂho stavu, poprÏõÂpadeÏ ve lhuÊ teÏ stanoveneÂ
ke zjednaÂnõÂ naÂpravy podle § 65 odst. 2, provede se vyÂ-
kon rozhodnutõÂ.

(2) HrozõÂ-li nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ, lze vyÂkon roz-
hodnutõÂ proveÂst okamzÏiteÏ po nesplneÏnõÂ povinnosti ulo-
zÏeneÂ dodaÂvacõÂm prÏõÂkazem. V ostatnõÂch prÏõÂpadech lze
vyÂkon rozhodnutõÂ proveÂst nejpozdeÏji do 7 dnuÊ po
uplynutõÂ lhuÊ ty stanoveneÂ ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.

§ 70

VyÂkon rozhodnutõÂ narÏõÂdõÂ a provede prÏõÂslusÏnyÂ
okresnõÂ uÂrÏad. Byly-li veÏcneÂ prostrÏedky urcÏeny pro po-
trÏeby ozbrojenyÂch sil, vyÂkon rozhodnutõÂ provede
uÂzemnõÂ vojenskaÂ spraÂva.

§ 71

NaÂmitky proti jednotlivyÂm uÂkonuÊ m a opatrÏenõÂm
spojenyÂm s vyÂkonem rozhodnutõÂ nemajõÂ odkladnyÂ uÂcÏi-
nek.

§ 72

NenõÂ-li v tomto nebo zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkoneÏ stanoveno
jinak, pouzÏije se na vyÂkon rozhodnutõÂ spraÂvnõÂ rÏaÂd.

CÏ AÂ ST JEDENAÂ CTAÂ

USTANOVENIÂ PRÏ ECHODNAÂ A ZAÂVEÏ RECÏ NAÂ

§ 73

(1) UÂ jezdy, uÂjezdnõÂ uÂrÏady a sõÂdla uÂjezdnõÂch uÂrÏaduÊ ,
uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 1 tohoto zaÂkona, ktereÂ byly zrÏõÂ-
zeny podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ , jsou
uÂjezdy, uÂjezdnõÂmi uÂrÏady a sõÂdly uÂjezdnõÂch uÂrÏaduÊ podle
tohoto zaÂkona. PrÏõÂslusÏnost uÂzemõÂ uÂjezdu k okresu,
uvedenaÂ v prÏõÂloze cÏ. 1 tohoto zaÂkona, stanovenaÂ podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ , je prÏõÂslusÏnostõÂ uÂzemõÂ uÂjezdu
k okresu podle tohoto zaÂkona. Hranice jednotlivyÂch
existujõÂcõÂch uÂjezduÊ , vyznacÏeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 2 azÏ cÏ. 6
tohoto zaÂkona, stanoveneÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ , jsou zobrazenõÂm hranic uÂjezduÊ podle tohoto
zaÂkona, evidovanyÂch ke dni jeho uÂcÏinnosti v katastru
nemovitostõÂ. Do dokumentace o podrobneÂm pruÊ beÏhu
hranic jednotlivyÂch uÂjezduÊ lze nahleÂdnout u prÏõÂslusÏ-
neÂho katastraÂlnõÂho uÂrÏadu nebo u ministerstva.

(2) Nebyla-li vlastnickaÂ praÂva praÂvnickyÂch nebo
fyzickyÂch osob k nemovitostem na uÂzemõÂ uÂjezduÊ a veÏc-
naÂ praÂva k cizõÂm nemovitostem na uÂzemõÂ uÂjezduÊ zrÏõÂ-
zenaÂ ve prospeÏch praÂvnickyÂch a fyzickyÂch osob ke dni
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona prÏevedena na staÂt a nebude-li
do 2 let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ
o povolenõÂ vkladu do katastru nemovitostõÂ po
vzaÂjemneÂ dohodeÏ mezi vlastnõÂkem a ministerstvem,
vsÏechny tyto nemovitosti a veÏcnaÂ praÂva k nim se vy-
vlastnõÂ.

(3) Tam, kde dosavadnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy uvaÂdeÏjõÂ
pojem vojenskaÂ spraÂva, rozumõÂ se jõÂm ministerstvo.

(4) PozÏaÂdaÂ-li ministerstvo do 1 roku ode dne
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona PozemkovyÂ fond CÏ eskeÂ repu-
bliky o bezuÂplatneÂ prÏevedenõÂ nemovitosti ve vlastnictvõÂ
staÂtu a jsou-li tyto nemovitosti v den uÂcÏinnosti zaÂkona
objekty duÊ lezÏityÂmi pro obranu staÂtu podle § 29 odst. 1
a odst. 2 põÂsm. a) a PozemkovyÂ fond CÏ eskeÂ republiky
je spravuje, prÏevede je do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ zÏaÂdosti
ministerstvu nebo urcÏeneÂ praÂvnickeÂ osobeÏ, kterou mi-
nisterstvo zalozÏilo nebo zrÏõÂdilo; ministerstvo nebo
urcÏenaÂ praÂvnickaÂ osoba zacÏne vykonaÂvat vlastnickaÂ
praÂva staÂtu k teÏmto nemovitostem dnem naÂsledujõÂcõÂm
po jejich prÏevedenõÂ. NaÂvrh na zaÂpis do katastru nemo-
vitostõÂ podaÂ ministerstvo nebo jõÂm zrÏõÂzenaÂ praÂvnickaÂ
osoba. NaÂklady spojeneÂ s prÏevedenõÂm nemovitosti a se
zaÂpisem do katastru nemovitostõÂ hradõÂ staÂt.

§ 74

ZrusÏujõÂ se

1. ZaÂkon cÏ. 169/1949 Sb., o vojenskyÂch uÂjezdech.

2. ZaÂkon cÏ. 40/1961 Sb., o obraneÏ CÏ eskoslovenskeÂ
socialistickeÂ republiky.

3. ZaÂkonneÂ opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shro-
maÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 17/1976 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏ uje
zaÂkon o obraneÏ CÏ eskoslovenskeÂ socialistickeÂ repu-
bliky, zaÂkon o puÊ sobnosti federaÂlnõÂch ministerstev
a zaÂkon o branneÂ vyÂchoveÏ.

§ 75

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. prosince
1999.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 222/1999 Sb.

Seznam vojenskyÂch uÂ jezduÊ a uÂ jezdnõÂch uÂrÏaduÊ , sõÂdla uÂ jezdnõÂch uÂrÏaduÊ
a prÏõÂslusÏnost uÂzemõÂ uÂ jezdu k okresu

1. VojenskyÂ uÂjezd Boletice; UÂ jezdnõÂ uÂrÏad vojenskeÂho
uÂjezdu Boletice; sõÂdlem uÂjezdnõÂho uÂrÏadu jsou Bo-
letice; uÂzemõÂ uÂjezdu naÂlezÏõÂ do okresu CÏ eskyÂ
Krumlov.

2. VojenskyÂ uÂjezd Brdy; UÂ jezdnõÂ uÂrÏad vojenskeÂho
uÂjezdu Brdy; sõÂdlem uÂjezdnõÂho uÂrÏadu je obec Jince;
uÂzemõÂ uÂjezdu naÂlezÏõÂ do okresu PrÏõÂbram.

3. VojenskyÂ uÂjezd BrÏezina; UÂ jezdnõÂ uÂrÏad vojenskeÂho

uÂjezdu BrÏezina; sõÂdlem uÂjezdnõÂho uÂrÏadu je meÏsto
VysÏkov; uÂzemõÂ uÂjezdu naÂlezÏõÂ do okresu VysÏkov.

4. VojenskyÂ uÂjezd HradisÏteÏ; UÂ jezdnõÂ uÂrÏad vojenskeÂho
uÂjezdu HradisÏteÏ; sõÂdlem uÂjezdnõÂho uÂrÏadu je meÏsto
Karlovy Vary; uÂzemõÂ uÂjezdu naÂlezÏõÂ do okresu Kar-
lovy Vary.

5. VojenskyÂ uÂjezd LibavaÂ; UÂ jezdnõÂ uÂrÏad vojenskeÂho
uÂjezdu LibavaÂ; sõÂdlem uÂjezdnõÂho uÂrÏadu je MeÏsto
LibavaÂ; uÂzemõÂ uÂjezdu naÂlezÏõÂ do okresu Olomouc.
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k zaÂkonu cÏ. 222/1999 Sb.

Hranice vojenskeÂho uÂ jezdu Boletice
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k zaÂkonu cÏ. 222/1999 Sb.

Hranice vojenskeÂho uÂ jezdu Brdy
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k zaÂkonu cÏ. 222/1999 Sb.

Hranice vojenskeÂho uÂ jezdu BrÏezina
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PrÏõÂloha cÏ. 5 k zaÂkonu cÏ. 222/1999 Sb.

Hranice vojenskeÂho uÂ jezdu HradisÏteÏ
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PrÏõÂloha cÏ. 6 k zaÂkonu cÏ. 222/1999 Sb.

Hranice vojenskeÂho uÂ jezdu LibavaÂ
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�#��%� (�)*����� (&� (&�2%�$�' ���� �%,� (&�'�+7
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 + &���+%��� (& �'�#������ �!�,  (�)�#� 2������� ?�+#������
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.:/ D&-�� '%������� (&�!$&�%)�-> (�+� �&��� ���& ��
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�(%& ������� !$&�%)#!%�7

�/ � !#'  (&���*%�!# )� � !#'7
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(�+� �&��� !#1� �#+ �%7 + &���+%��� ) ����'%��� (&�%��!-7
+ &���+%��� (&� )%$%��# ��&�� '���� (���->  ( &7  -$�=
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!$&�2-> !% (&�'%)% ' + �'#!��!$# � �� & �$%&- (&�%)(��� �=
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!$&-����%� (&�#+(-> !�,%��7 � '�)�&�'�%� !$ '%,��� ���=
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2%$�-7 +��)���%��� *�+���!$�� (&�'%)%��� + ���& ������
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� �#+ �# $%������1#������ !$ '-> @ (�&�'� ���� +2#!�$%�=
����� !�-$%����!$�� !% !$ '%* +� �)�-���* (�)�% (&���=
!�-!��%� )��-*%�$ �% .� (&�� (&���!�-!��%� $%���#��%�
(&�%)(#!�7 �'%�&�%� � (&�2%�$�' � )��-*%�$ �%7 ��&=
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�/ '�2 �)&�%���  (�!�-+%��� (�+� �&����� �%,%+(%���� + ��%=
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'+�#� 2������� + �%(&�'�+����� �%,� � ' &#2�����
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&� $7 * $%&# ��-  (&�'%)%��� + ���& ������ (& ���
'� !$���*# !#� *#  (&�!$&�%)�� (&�'�+�' $%�% (�!-=
+�' �%� ��#���!$#7 (�(&���( )%� '�2 �)&�%��� (�$&�%, (&�%=
! �-2������� $%�$� & �*%�@ (&�# $�* !% (�!$-(-2% � �=
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���* !$ '%,����� ���!$&-����  + &���+%��� �%,� 2%2#��
�� �!$��7 $%(%����*# -���#���  $�A#����*# +(��)#� *#
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�%,� ( &7 (�!���+%���* �%,� +�#��%���* ��*-�#� ���7
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�&1 �#+ ����� !$&-�$-&� (&� (��%���� (�'#���!$�� � 
-�!%�- (�+� �&��� ���& ��7 +'� �!�$��� (�+� ) '�� � 
(&�' �)%���� !����%��� + *%�!$� ��->  �),�&��- (&���=
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(�+� �&����� ����)%�7 (&%'%�$#!$-> (�+� �&��� ���& ��
 2%)��$%� (�+� �&��� ���& ��7 +(-> !�,#��!$ + *%�!$=
� ��-> -&��%����� � �,!�-+%7 -�)&+�,%�7 �(& '%�  ���=
$&�� �* $%���#������  (�+� �&�%� ,%+(%����!$����� + =
&���+%���7 �%���=�# $ $� !$ ��'%� '��&�,�%*7 +(& ��=
' ����  ���$&�� )��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& ��7
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(�+� �&����� (&�����)%�7 + 2#!�$%���� (�+� �&��� ���& ��
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)�,%�7
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$&��� �,2%�$-> 7 $%���#������  $%������1#������ + =
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� *#3/ �%,� $ ,-�� *#7 +(-> !�, * �#(-� �% ! ��&�=
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(& '� � &�%!�%��� + �' +������ � ' �&#��  !�!$%�*- &���+%���
(&�# 2%2#�� '+�#�-7 !$ ��'%��� 2%�� �&1 �#+ �����
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' ���� *��+�!$'�� � �$%� '�!��$-2������� !% ' 2%)��* (&�!$�&-
�%,� (�+� �&���* -�!%�-7	�/ �$%&%� 2% &�+��)-2����� (&� + =
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+ �!�,�����  � �)&+�%7 �$%&%� (& �'�#�� � �!�, �%,�
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�� �!$�� !#��#�������  ���%2�'���� '�+#)%�7 !% )� *��+�=
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�%,� !% *���- '�!��$�' $�

.:/ ����%�$& �% ��&�� '%��� (& ��- �%,� ( & ��&�=
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 + &���+%��� (�)�% �)!$ '�% :� �% !$ ', ��� -,�$�' �����

+ &���+%���	�/ !% 1& ?#��%� +� �+�&�%���� !*%�&- -��#��'����
�%!$ -*��!$K-2% $ �%� -'�#$&� -,�$�' ����� 2%)��$%�7 +(& =
'#)� - '!$-(- )� -��#��'���� �%!$�
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.�/ D��-*%�$ �# +)�� �' ���� (�+� �&-> $'�&��� �(%& =
$#'��� (� �� +)�� �' ���� (�+� �&-> .) ��% 2%� 4�(%& $#'��� (� ��5/
 �(%& $#'��� � &$ +)�� �' ���� (�+� �&- .) ��% 2%� 4�(%& =
$#'��� � &$ 5/7 �$%&%� -(& '-2�� + �! )� &����%���  -���#��%���
+)�� �' ���� (�+� �&->  + ���& �� �!�,7 +'��&� $  * 2%$�-
' �,2%�$%�� (& �'�#������ �!�,  (�)�#� 2������� ?�+#�=
����� �!�,�

.	/ D��-*%�$ �% +)�� �' ���� (�+� �&-> !% +(& ��' �' �
(&� �,2%�$�  (&�!$�&�7 '% �$%&���� 2!�- !��+�#$%� (�)=
*����� (&� + �! � .6 �8/ �%,� �)% !% (&�'�+-2�� ��#���!$#
! '�!����* (�+� �&���* �%,%+(%����*  ' (&���( )%�7 +�% $ �
!$ ��'�� )��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& �� +(& ��' � � � 
+ ��� )%� !$ ��'%��� (�)*���%� (�+� �&��� ,%+(%����!$#
.� (&�� 6 :
/7 # (&� ) �!��� (&�'�+�' �%� ��#���!$# +% +'��=
!�%���* (�+� �&���* �%,%+(%����*�

.:/ �(%& $#'��� (� �� $'�&���

 / + ��� )��� $%A$7 �$%&�� �,! �-2% �(%& $#'�%� $ �$#���-
!$-)##7 !$ ��'%��� �%2!��+�#$%�2!��� ' &# �$� (�+� �&-  '��=
(���$� (&� !$ ��'%��� !#�  (&�!$&�%)�-> 2%)��$%� (�=
+� �&��� ���& ��7 (�(&���( )%� $ �%� !$ ��'%��� (�+� =
) '�-> � !(%�# ����� � !%,��� � �$��  (�!$-(�7

,/ '�2��* $%�� � (&������ -&��%� � (&� 2%)��$�� (�+� �&���
���& �� (&�# +)�� �' ���� (�+� �&-7 �$%& � �,! �-2%

�� $%A$�'�- �� �!$ ! �(%& $#'�%� $ �$#����*# -�) 2#
� �,2%�$-7 � (&�� + ��� )��� �� & �$%&#!$#�� (�=
+� �&��� ,%+(%����!$# !$ '%,  $%������1#��7 $%���#�=
����� + &���+%��� '��%$�%� (�+� �&�%� ,%+(%����!$�����
+ &���+%���7 (&���!$-(�'���� ��*-�#� ���7 -��#��'����
 + �! ��'���� �%!$7 -&��%��� +)&�2-> '�)� (&� � =
!�%��� (�+� �&-> 7 (�(&���( )%� !(%�# ������� � !%,�����
� �$%�  )�(�&-��%��� (&� (�!$-( 2%)��$%� (�=
+� �&��� ���& ��7

	� 1& ?#���- �� �!$ ! (� ��%* �,2%�$-7 '��%$�%� -*��!=
$%���� ��������� �,2%�$-> 7 +)&�2-> '�)� (&� � !�%���
(�+� �&-> 7 (&���2%+)�'���� ��*-�#� ���  � �!$-(�����
(���� (&� (�+� �&��� $%���#�-�

��-�� �!$�� '�2��* $%��%� (&������� *->+�% ,��$ $ �%� �(%=
& $#'��� � &$ �

.�/ �(%& $#'��� � &$ 2% +2%)��)-!�%��- ?�&*�-
�(%& $#'����� (� ��-  +(& ��' �' � !% +(& '#)� ' (&���( =
)%��7 �)� !% !��+�#$%� (�)*����� (&� + �! � '�!��$-2��
' 2%)��* !$ '%,���* �,2%�$-� �(%& $#'��� � &$- $'�&���

 / $%A$�' � �� �!$7 �$%& � �,! �-2% + ��� )��� �� & �$%&#=
!$#�� (�+� �&��� ,%+(%����!$# !$ ',�  $%������1#��7
���!$&-������ +'� �!�$��!$# �,2%�$-7 (�(#! -��#��'����
�%!$7 -*��!$%���� + &���+%��� (&� + �!�,�' ���� (�+� �&��� '�=
)�-7 -*��!$%����  +(-> !�, �'� �) ���� ) �!����� (�+� �&�%�
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,%+(%����!$����� + &���+%���7 *��!$ -+ �'%�&-> '�)�7
(���-7 +(-> !�, '�(�-$�� %�%�$&#��%��� (&�-)-7 (�=
(&���( )%� $ �%� !$ ��'%��� (�+� ) '�-> � !(%�# ����� � =
!%,��� � �$��  (�!$-(�7

,/ 1& ?#�� � �� �!$7 �$%& � �,! �-2% (� �� �,2%�$-  (�)�%
(�$&�%,� $ �%� -*��!$%���� ��������� �,2%�$-> 7 +)&�2%
'�)� (&� � !�%��� (�+� �&-> 7 (&���2%+)�'%� ��*-�#� �%
 � �!$-(��� (����� (&� (�+� �&��� $%���#�-�

.9/ ��2��* $%�� � (&������ �(%& $#'����� (� ��- �%,�
�(%& $#'��� � &$ 2% -��+�%� - 2%)��$�� � !#��!�%��� + �=
��& ��%��� !,�&- �& 2% (&�%)-&��%�%� (�+� �&���* (�(� ���=
'��* (� ��%* �& 2% �%,� ��&%!-  - 2%)��$�� � !#��!�%���
+ ���& ��%��� !,�&- (�)�#�-� B%���=�# 2%)��$� � !#��=
!�%��� + ���& ��%��� !,�&- (�)�#�- +&���+%� 7 2% )��-=
*%�$ �% +)�� �' ���� (�+� �&-> -��+�%� - (& �'�#��%� �!�,�
�%,� (�)�#� 2����� ?�+#��%� �!�,� � 2#�%�* $&' �% (&���=
!$-(�%�* *��!$%��

.�/ ��-�� �!$�� (�)�� )-> (&� +(& ��' ���� )��-*%�=
$ �% +)�� �' ���� (�+� �&-> 2% (�+� �&��� (�(� ���'�� (� ��7
�$%&�� 2% � )#!(�+#�# - �&1 ��- !$ �$����� (�+� �&����� )�=
+�&-�

.0/ �&1 �� !$ �$����� (�+� �&����� )�+�&- (�!��$-2%
+(& ��' $%�# )��-*%�$ �% +)�� �' ���� (�+� �&-> � � ��%�)=
�-$�� )��-*%�$ �# (�)�% �)!$ '�% �  ' (&���( )%� (�$&�%,�
$ �%� ) �!��� �),�&��- (�*���
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.�/ � (&���( )%�7 +�% (& �'�#�� � �!�, �%,� (�)�#� =
2����� ?�+#�� � �!�, � + ��� )%� !��' ��%�%��� (�!�-+%���
(�+� �&����� �%,%+(%���� �%,� )��-*%�$ �% +(& ��' �%�
� + ��� )%� !$ ��'%��� (�)*���%� (�+� �&��� ,%+(%����!$#
.� (&�� 6 :
/ +&�#+-2% ��� !��'�- (�+� �&-> 7 '�) �' � � + 2#!�=
$%���� 2%2���� (&�'�+- &� �) ��� !��'�� (�+� �&-> �

.	/ ��  �) ��� !��'�� (�+� �&-> -(& '-2% +(-> !�, (&�#=
2��* ���� �� �!�%��� � '+�#�- (�+� �&-7 '��� �!�%��� (�+� �&�����
(�(� ��- (&� + *%�!$� ��%  ) �!��� �!�,� +)&+�-2����� !%
� (& ��'#!�$���� (& �'�#��%� �!�,� �%,� (�)�#� 2����� ?�=
+#��%� �!�,�7 �+� �*%��� (�+� �&- � �(%& ����� !$&�%)#!��
� !#��!�%��� + ���& ��%��� !,�&- �& 2%  !% +&�%$%�%*
� *��!$���* (�)*���� �* �,! �-2%

 / (�'#���!$# �,!�-�� .�'%�&��' ���� !(�2%���7 �'� �) ����
(�+� �&�%� ,%+(%����!$����� + &���+%���  (�)�/7

,/ !%+� * )-> �%+�#$���� $%�%?������� ����!%� .�(%& �������
!$&�%)#!� � !#��!�%��� + ���& ��%��� !,�&- �& 2%7 (�=
��$�'�!$����� !�-+�%,7 '%)�-����� + *%�!$� ��->
 (�)�/7

�/ +(-> !�, �+� �*%��� '+�#��%��� (�+� �&- �%,� '��2%+)-
'� !$��� 2%)��$�� (�+� �&��� ���& �� �(%& �����*-
!$&�%)#!�- � !#��!�%��� + ���& ��%��� !,�&- �& 2%7

)/ +(-> !�, '��� �!�%��� (�+� �&����� (�(� ��- '��%$�%� (&�#=
'�� ���� (�*��#  '�&�+-*%���� '%)�-����� + *%�!$=
� ��->  ) �!����� �!�,7

%/ � ��& )��� �( $&�%��� (&� (&���( ) (�&-��� !(�2�' �����

(&�!$&�%)�-> �%,� (�+� �&�%� ,%+(%����!$����� + &���=
+%����

.:/ ��  �) ��� !��'�� (�+� �&-> 2% -��+�%� � ��� !��'�%�
(�+� �&->  2%�� �,! � 2% !�-�� �!$�� !����%��� �,!�-�� ��� =
!��'�� (�+� �&-> �
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.�/ D��-*%�$ �# � !����%��� + *%�!$� ��-> 7 '%)�-=
����� + *%�!$� ��->  �!�, -'%)%����� ' 6 	: �)!$� �  9
$'�&��� $%* $#���� (� ��  �� !�'�� &�+'&� !����%���  + �+� *
� (&�'%)%�%�* !����%���7 �$%&�� �,! �-2% � �+%' (& �'�#��%�
�!�,� �%,� (�)�#� 2����� ?�+#��%� �!�,�7 ) $-*7 � �(���
!����%���7 +(-> !�, �'%�&�%��� +��!� ����� +� ��!$��7 (�(&���( )%�
)��� ) � $�*$� �'%�&�%���7 )�,- $&' ���� !����%���7 !%+� *
+ *%�!$� ��-> ! (�)(#!� (&�!����%����� �!�,7 2*%�� 
 (�)(#!� �!�,7 �$%&%� !����%��� (&�'%)��7 '��%$�%� (&��� �=
!�%��� � �(& �'�%���!$# � (&�'%)%��� !����%��� (�)�% 6 �� 
+ ���� �

.	/ D��-*%�$ �# � �),�&�%� (&���(& '%� (&%'%�$#'=
����� (�+� �&����� ����)%�  (&%'%�$#!$-> (�+� �&��� ���& ��
$'�&��� $%* $#���� (� ��  �� !�'�� &�+'&� �),�&�%� (&���(& '�
 + �+� * � (&�'%)%�%� �),�&�%� (&���(& '%�7 �$%&�� �,! =
�-2% � �+%' (& �'�#��%� �!�,� �%,� (�)�#� 2����� ?�+#��%�
�!�,�7 ) $-*7 � �(��� �),�&�%� (&���(& '�7 +(-> !�, �'%�&�%���
+��!� ����� +� ��!$��7 (�(&���( )%� )��� ) � $�*$� �'%�&�%���7
)�,- $&' ���� �),�&�%� (&���(& '�7 !%+� * + *%�!$� ��->
+ &� +%����� )� (&%'%�$#'����� (�+� �&����� ����)%�  !%=
+� * (&%'%�$#!$-> (�+� �&��� ���& �� ! (�)(#!� $%���7 �$%&���
!% �),�&�%� (&���(& '� +-��� !$�#�#7 2*%��  (�)(#!� �!�,7
�$%&%� �),�&��- (&���(& '- (&�'%)��7 '��%$�%� (&��� �!�%���
� �(& �'�%���!$# � (&�'%)%��� �),�&�%� (&���(& '� (�)�%
6 �� + ���� �
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.�/ ��+� �&��� ��#� !��-+��� � + �+� *->* � '!�%�� )-> =
�%+�#$���� !�-$%����!$%�� $��� 2������� !% (�+� �&��� ���& ��7
� (&�� � (&�'%)%����� (&%'%�$#'����� (�+� �&����� (&�����)=
� ���7 !����%��� + *%�!$� ��->  �!�, -'%)%����� ' 6 	:
�)!$� �  97 �),�&�%� (&���(& '%� (&%'%�$#'����� (�+� �&�����
����)%�7 (&%'%�$#!$-> (�+� �&��� ���& ��7 � '+�#������ (�+� �=
&%��7 -!�-$%���%���� �'#���%��� (�+� �&����� (�(� ��-  ���=
$&��% )��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& ��� ����%$ (�+� �&�����
��#�  -&��%���7 (&� �$%&�� �,2%�$ �%,� + &���+%��� !��-+���7
!$ ��'�� (& �'�#�� � �!�, �%,� (�)�#� 2����� ?�+#�� �
�!�, .� (&�� 6 :
/�

.	/ ��+� �&��� ��#� !��-+��� $ �%� � + �+� *->* � ���=
$&��%7 -�)&+�,%� �%,� �(& '%� (�+� �&�%� ,%+(%����!$����� + =
&���+%���� C �+� * ' (�+� �&��� ��#+% � ���$&��%  -�)&+�,%�
(�+� �&�%� ,%+(%����!$����� + &���+%��� 2% (� $���* )��� )%*
(�)�% 6 0 �)!$� :7 �%���=�# $�-$� '��� �!���- �%,� (&-> =
'�)��� )��-*%�$ ��� '��&�,�% !$ ��'%�� 2#� ��
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�������� � ������%� �!��&%/��#��#& ��  ��!�������

"�!��#������ �$���" %� ��"� #���������

.�/ C 2#!�$%���� (�+� �&��� ,%+(%����!$# (&�# (&�'�+-
$%���#������  $%������1#������ + &���+%��� !% (&�� +-2%
)��� )� � 2%2#�� ���$&�� ���7 -�)&+�,%�  �(& ' ��� (&�=
'%)%����� (�)�% (�+� ) '�-> !$ ��'%����� (& �'���*#
(&�%)(#!�7 ��&* $#'���*# (�+� ) '��  (&-> '�)��� )��-=
*%�$ ��� '��&�,�-> �

.	/ C )��� )� (�)�% �)!$ '�% � !% (�' +�-2��

 / +(& �' � &%'#+# �%,� +(& �' � ���$&��%7 + ,%+(%=
��%�%� '% !$ ��'%�%�* $%&*���- �%,� ��-> $%� �!�,�-7
�$%& � 2% �(& �'�%�� ��/ ��#���!$# -'%)%�%� ' �)!$ '=
�# � (&�' �)%�$7

,/ + �+� *� � (&�'%)%�%� -�)&+�,%� �%,� �(& ' ���7

�/ � �'�)�  $%���#��%� (�)*����� '+$ �-2����� !% � (�=
+� �&��� ,%+(%����!$# '��&�,�-> �%,� ��#���!$��7

)/ )��� )� (&�� +-2����� !(��%���� +'� �!�$����� (�+� ) '�->
� �� �!$# + &���+%��� �%,� '�, '%��� �,2%�$-> .+'��!�%��-
(�+� �&��� �)����!$ !$ '%,����� ���!$&-����7 !���+�%��-
��&�� '�!$ !$ '%,����� �*�$7 $%A$#�#��7 )%��& ���
 (�)�/7

%/ )��� )� (&�� +-2����� )�)&+��' ���� (�)*���%� (�=
+� �&��� ,%+(%����!$# !$ ��'%����� +'� �!�$���*# (& �'=
���*# (&�%)(#!�7:�/
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,�!������� ��#&��# �� #&��� ������� $

.�/ �&� -&��%��� '�& �,%������7 (�-+���' �����7 +(& ��=
' �' ����� �%,� !�� )�' ����� � �$%�7 2%2#��+� (�+� �&�%�
$%���#��%� �� & �$%&#!$#�� 2!�- (�$&�%,�%� �% !$ ��'%���
(&%'%�$#'����� �( $&�%��� � ���& �%� +�#'�$  +)& '�� �!�,
 * 2%$�- (&�# (&�'�+�' ����� ��#���!$%�� 2% &�+��)-2�����

 / 2%2#�� *��+�!$'��7

,/ +(-> !�, -��+�%���  * �#(-� �%7

�/ ?�+#� ����� !$ '  2%�� (&���( )�%� +*%���7

)/ $%(%���� &%+�#*7

%/ &% �$#'#$ 7

?/ +(-> !�, , �%���7

1/ �,2%*� �, �->  (�)�,�%��

.	/ ��)�% )&-�-  !$ '- � �$%� -&��%����� (�)�% �)=
!$ '�% � !% �% !$ ��'%��� (&%'%�$#'����� �( $&�%��� (�-+�#2��
(�$&�%,�%� (�+� �&�%� $%���#��%� �� & �$%&#!$#�� '��%$�%�
$%���#��� ,%+(%����!$����� ( & *%$&-> � G%)� � !% � (&���=
�� ) � ��&�� '�!$7 �A#) ����� '� !$��!$#7 ,�) '+(� �-$��7
,�) ��&�%���7 $%(��$- '+����%���7 ����%�$& ����� *%+% '��=
,-!���!$#7 #�)%A !���&�%��� (� *%�% (� (�'&��-7 '���&�%'��!$7
'� !$��!$# (&�)-�$-> ��&�%����

.:/ �&� -���%�� !$ ��'%��� (�+� �&�%� ,%+(%����!$�����

�( $&�%��� !% (�-+���' 2�� ��)��$� (�+� �&�%� $%���#������
�� & �$%&#!$#� '��%$�%� $%���#��� ,%+(%����!$����� ( & =
*%$&-> 7 �$%&%� 2!�- -'%)%�� ' (&-> '�)��� )��-*%�$ �#
'��&�,�% �%,� )#!$&#,-$�& � B%%A#!$-2%=�# $ $� )��-=
*%�$ �%7 �+% '��� �+%$ + 2#�%��� -+� �' �%��� +)&�2%
.� (&�� ��&* $#'��� (�+� ) '��/�

6 �


��%� ��" ������� �� %�����#� ��!������� �#&���$

.�/ B%���=�# + ����%* �%,� $�-$� '��� �!���- !$ ��=
'%�� 2#� �7 +(& ��' �' �7 (�(&���( )%� '%)% )��-*%�$ �#
(�+� �&��� ���& �� (�)�% 6 	0 �)!$� � �),�&�%� +(-> !�,#� �
�!�, �%,� $%���#� (�+� �&��� ���& ���

.	/ ��-�� �!$�� )��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& �� (�)�%
6 	0 �)!$� � 2% $ �%� -'%)%��� *��!$  &�+! �- 2%2�� -���#�=
��!$#7 ) $-* +(& ��' ���� �%,� (&�'%)%��� + �+� *-7
2*%���  �),�&� � +(-> !�,#��!$ +(& ��' $%�%7 (�(&���( )%�
�!�,�7 �$%& � )��-*%�$ �# '%)%�

.:/ D��-*%�$ �# (�+� �&������& �� -'%)%��- ' 6 	0
�)!$� � (��!*�  /  +� #/ !��' �-2% !$ $-$ �&��� �&1 �� (& �'=
�#��%� �!�,� �%,� 2��* (�'%�&�%��� '%)�-��� + *%�!$� �%�7
(�)�#� 2����� ?�+#�� � �!�, �%,� 2%2�� �)(�'%�)��� + �=
!$-(�% (&�%) + � �2%���* ��#���!$#7 � ���+� !% )��-*%�$ �%
'+$ �-2%�

.�/ ���$&�� )��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& �� -'%=
)%�%� ' 6 	0 �)!$� � (��!*�  /  +� #/7 '��%$�%� + �+� *- � 2%=
2��* '��!�%)�-7 !% (&�' �)�� ' & �*�# (&%'%�$#'����� (�+� �&=
����� (&�����)%�7  $� �%2*%��%� 2%)��- + &�� �%,� (�
� +�)%�* (�+� �&-  �%,� (� � +�)%� (&�'%)%�%� +*%��%�7
�$%& � *%�� '�#' � 2%2�� �,! ��

.9/ ��+� ) '�� !$ ��'%�%� � �,! � �%��$%&����
)&-�-> )��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& �� (�)�% 6 	0
�)!$� � *���- ,��$ + (& ��' ��� )� 2#�%� �&1 �#+ �����
�%,� (&�'�+��� )��-*%�$ �% '%)%�%� (& �'�#���- �!�=
,�- �%,� (�)�#� 2����� ?�+#���- �!�,�- .� (&�� �&1 �#=
+ ����� &� �)7 (&�'�+��� &� �)7 $%������1#��%� (�!$-(�/� G!�-=
=�# ' $ ��'%�* (&���( )%� !(��%��� (�)*����� -'%)%�%� ' �)=
!$ '����� �  +� :7 (�' +�-2�� !% $�$� �� �!$# 2#�%� �&1 �#+ �����
�%,� (&�'�+��� )��-*%�$ �% + (&���!�-!��%� )&-�� )��-=
*%�$ �% (�+� �&��� ���& ���

.�/ �&�# ��#���!$%�� !% +'��!�%���* (�+� �&���* �%,%+=
(%����*7 �$%&%� (& �'�#��%� �!�,� �%,� (�)�#� 2����� ?�+#��%�
�!�,� '���� �' 2�� *#*�&� �)�%�  2%)��& �+�'%�  (�)=
*����� (�+� �&��� ,%+(%����!$# �%2!�- !$ ��'%�� 2#���*
(& �'���* (&�%)(#!%*7:�/ -&���� !% )&-��  +(-> !�, +(& ��=
' ����  '%)%��� �%+,�$�%� )��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& ��
�%,� �%��$%&���� 2%2���� �� �!$�� � + ��� )%� !$ ��'%��� (�)=
*���%� (�+� �&��� ,%+(%����!$# (�)�% 6 �9 .� (&�� (�����
(&� ��#���!$ (&%'%�$#'��� (�+� �&��� ����)��/�

.0/ �&-> '�)��� )��-*%�$ �%  )��-*%�$ �% (�=
+� �&��� ���& �� !% +(& ��' �' �7 '%)%7 (�(&���( )%� (&�%)=
�� �) � �&1 ��- !$ �$����� (�+� �&����� )�+�&- �% !��' ��%���7
���$&��% �%,� � (�!�-+%��� ' 2 +��% ��%!�%�*�

.8/ D��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& ��7 �$%&�- �&1 ��

�,��&� + ����-> ��� ��� ; 	
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!$ �$����� (�+� �&����� )�+�&- !��' �-2%7  (�+� �&�%� ,%+=
(%����!$��� &�%!�%���7 �$%&%� 2% !�-�� �!$�� (�!-+�' �%� )��-=
*%�$ �% .6 :� �)!$� � + ���� /7 !% (&�%)�� �) 2�� '% 	 '�=
��$�'%������

.3/ D��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& �� !% -�� �) � $ =
��'��* +(-> !�,%*7  ,� ,�� )�!$-(� � �!�, �* + *%�!$=
� ��->*7 2#��+� !% $��� �7 2 ��+� # �&1 ��->* !$ �$����� (�+� �&=
����� )�+�&-� D��-*%�$ �% (�+� �&��� ���& �� *-!�� ,��$
'%)%� 7 (�(&���( )%� 2%2�� !$%2��(#!� �%,� ��(#% *-!�� ,��$
-��+�%�� $ ��'��* +(-> !�,%*7  ,� ' (&���( )%� (�+� �&-
,��� *�+��� (&�� �+ $ (��%���� (�'#���!$�� !$ ��'%�����
+ ����%*�

.�
/ �+�#��%=�# (����,��!$ +) 7 (�(&���( )%� ' 2 =
�%�* &�+! �- * � ,��$ +(& ��' �� �%,� '%)%� )��-=
*%�$ �% (�+� �&��� ���& ��7 &�+��)�% � $�* � + ��� )%�
*��!$����� (�)*���%�  (� (�!�-+%��� (�$&�%,����� (�)=
�� )-> �&1 �� !$ �$����� (�+� �&����� )�+�&-�

�DD��� ��"E�
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I� 6 :� (��!*� �/ + ���� J

6 ��

,�!������� "�!��#�������� ���������

.�/ �&�# +(& ��' ���� (�+� �&�%� ,%+(%����!$����� &�%!�%���
!% '��� �+�� + (�+� ) '�-> +'� �!�$����� (& �'����� (&�%)=
(#!-> 7:	/ ��&* $#'����� (�+� ) '�->  + (�)*���%� '�) =
�%��� -�+%*����� &�+��)�-$��� �&���!�-!��%� (�)�� )� + ��%=
)#!� (�+� �&��� ,%+(%����!$# �,! �-2��

 / � �'&� ����%(�% (�+� �&��� ,%+(%����!$# + ��%)#!� 
(&�%)(��� �) �%��� !$ '%,����� &�%!�%���  +(-> !�,- '�=
-+�#$�� !$ ',�� �&�#$�* !% '��� �+�� + '��!��� !$ ',�7
!$ '%,����� ���!$&-����7 -*��!$%���� !$ ',� + ��%)#!� 
(&�%)(��� �) ����� �)!$-(�'����7 (�(&���( )%� ,%+=
(%����!$����� '+) ��%��!$��7 -�) 2-> � � '&+�%�%� $%��=
����1##  (�-+���' �����7 +(& ��' �' ����� �%,� !�� =
)�' ����� � �$� ���7

,/ &�%!�%��� (&���2%+)�'���� ��*-�#� ���7 (�(&���( )%� � �=
!$-(����� (���� (&� (�+� �&��� $%���#�-7 + 2#!�$%���� (�=
$&�%,�%��� *��+�!$'�� (�+� �&��� '�)�7 (�(&���( )%� 2#�%�
� !%,��� � �$��7

�/ (&�%)(��� �) ��� &�+! � '�, '%��� �,2%�$- '��& +%=
���*# (�+� �&�%� ,%+(%����!$���*# + &���+%���*#7 '��%$�%�
� ��& )����� +)&�2-> (&� + 2#!�$%���� 2%2#�� (&�'�+-=
!���(��!$#7

)/ +��)���%��� *�+���!$# (&�'%)%��� (�+� �&����� + �=
! �-7 (�(&���( )%� '�2 �)&�%��� (�$&�%,� +&���+%��� 2%)=
��$�� (�+� �&��� ���& �� (�)�#�- �%,� (�+� �&���
����)��7

%/ 1& ?#��%� '�+� ��%��� -*��!$%���� !$ ',� ! '�*%+%���*
(&�%)(��� �) ����� �)!$-(�'����7 (�(&���( )%� ,%+=

(%����!$����� '+) ��%��!$��7 (&���2%+)�'%� ��*-�#� �%
 � �!$-(��� (����� (&� (�+� �&��� $%���#�-7 (&�#(�2%���
� !��$��* $%���#��%��� '�, '%���  (�)�

.	/ ��+� �&�%� ,%+(%����!$��� &�%!�%���7 �$%&%� 2% �%)�����-
!�-�� �!$�� )��-*%�$ �% (&� '�) ���� !$ '%,����� (�'��%���7
�,! �-2%

 / !%+� * (�-+�#$���� (�)�� )-> (&� +(& ��' ����7

,/ !$&-����� (�(#! !$ ',� + ��%)#!� !$ '%,����� ���=
!$&-����7 '��!��� !$ ',�7 -���%�- -+�#$��7 (�(&���( )%� (�=
(#!-  +��)���%��� $%������1#%  (&�'�+-7 -*��!$%�=
��� !$ ',� '% '+$ �- � ������� + �!$ ',%�7

�/ &�+)%��%��� !$ ',� )� (�+� �&����� -�!%�-> 7

)/ !$ ��'%��� (�+� �&����� &#+#� 7 (�(&���( )%� %����*#�=
�%��� &#+#� 7 !$ ��'%��� !$-(�%� (�+� �&��� ,%+(%����!$#
 (�!�-+%��� '%�#��!$# (�+� �&����� -�!%�-> 7

%/ +��)���%��� � '&+�%����� !$ '%,����� ���!$&-����
 (�+� �&����� -+ �'%�&-> + ��%)#!� 2%2#�� (�+� �&���
�)����!$#7

?/ +��)���%��� � '&+�%����� !$ '%,����� �*�$ .!$-(%��
��&�� '�!$#7 �)� ( �' ���� ' (�)*���� ��� (�+� �&-7
&�����!$ !���&�%��� (� *%�% (� (�'&��-7 $�A#�#$ +(��=
)#� ��&�%���  (�)�/7

1/ +��)���%��� *�+���!$# (&�'%)%��� (�+� �&����� + �=
! �-7 %' �- �% �!�,7 +'��&� $  * 2%$�-  !$ ��'%���
)&-�->  (���$- -��#��'���� �%!$7 2%2#�� � ( �#$�7
(&�'%)%���  '�, '%���7

�/ !$ ��'%��� �)!$-(�'����7 (�(&���( )%� ,%+(%����!$=
����� '+) ��%��!$��  '�*%+%��� (�+� �&�%� �%,%+(%��=
�%��� (&�!$�&-7 +��)���%��� �)!$-(�'����7 (�(&���=
( )%� ,%+(%����!$����� '+) ��%��!$�� '% '+$ �-
� ������� + �!$ ',%�7 !�-!%)���* (�+%*�->*  '��=
���* !�� )->*7

#/ -&��%��� +(-> !�,- + ,%+(%��%��� !$ ',� (�+� �&��� '�)�-
'��%$�%� &�+*��!$%���� '�#$&������  '�%�2!����� �),%�&�����
*��!$7 (�(&���( )%� +(-> !�,- + ,%+(%��%��� 2#����� � =
!%,����� (&�!$&�%)�-> - !$ '%,7 �)% �%�+% (�-+���$
'�)- 2 �� � !%,��� � �$�-7

2/ '�*%+%��� + �! ��'���� �%!$  2%2#�� $%���#��%��� '�=
, '%���7 �( $&�%��� � + 2#!�$%���� ,%+(%����!$# �!�, (&�=
' �)%�2������� � !�%��� (�+� �&-  + ���& ��%� (& ��%7 +��)=
���%��� (&���2%+)�'���� ��*-�#� ���7 (�(&���( )%� � �=
!$-(����� (���� (&� (�+� �&��� $%���#�-7

�/ !$ ��'%��� (���$-7 )&-�->  +(-> !�,- &�+*��!$%���� � =
!#����� (&���!$&�2-> 7 (�(&���( )%� ) �!����� '%������� (&�=
!$&�%)�-> (�+� �&��� ���& �� �%,� (�+� �&��� $%���#��7

�/ +��)���%��� $%���#������7 (�(&���( )%� $%������1#�=
����� + &���+%��� !$ ',� .&�+'�)� � (�$&-,��7 '+)-���=
$%���#�� � + &���+%���7 '�$ �(%����  (�)�/ + ��%)#!� (�=
+� ) '�-> (�+� �&��� ,%+(%����!$#7

*/ !$ ��'%��� +'� �!�$����� (�+� ) '�-> � +'��!�%��� (�=

�,��&� + ����-> ��� ��� ; 	
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+� �&��� �)����!$# !$ '%,����� ���!$&-���� �%,� !���=
+�%��� ��&�� '�!$# !$ '%,����� �*�$7

�/ (�!�-+%��� (�+� ) '�-> � + ,%+(%��%��� !$ ',� (�=
+� �&�%� ,%+(%����!$���*# + &���+%���*#7 � �!�%)�%� !$ ��=
'%��� (�)*���%�  � �'&� +(-> !�,- 2%2#�� -*��!$%����
 #�!$ � �% )� !$ ',� .) ��% 2%� 4� �'&�5/@ � �'&�
'+�)� �,! �-2%

�� +(-> !�,  )->'�) '�, '%��� !$ ',� '��& +%���*#
(�+� �&�%� ,%+(%����!$���*# + &���+%���*#7 -&��%��� 2%=
2#�� )&-�-> 7 (�(&���( )%� '+ �2%*����� ' +%,7

	� '�*%+%��� ��& ��%������ (&�!$�&7
:� -&��%��� $%���#������  ?-��������� (�+� ) '�-> � 

(&�'%)%��� '��& +%����� (�+� �&�%� ,%+(%����!$=
����� + &���+%���7 '��%$�%� � ��& )����� +)&�2-> (&� + =
2#!�$%���� 2%2#�� (&�'�+-!���(��!$#7

�� !$ ��'%��� )&-�->  +(-> !�,- &�+*��!$%���� 2%)��$=
�#'���� ��*(��%�$-> 7 -*��!$%���� &���)#�����7 �'� �) =
�����7 #�?�&* �������7 !#1� �#+ �������  2#!$#�����
(&'�-> 7 $& ! 7 +(-> !�, ���& �� %�%�$&#������7 !)%�=
��' �����  ) �!����� '%)%���7 + 2#!�$%���� � ��& )�����
+)&�2->  (�)�7

9� '��(���$�'�- �� �!$7
�� !$ ��'%��� (�+� ) '�-> � �,! � (�)&�,�%�2!��� )�=

�-*%�$ �%7

�/ &�+! �  +(-> !�, &�+*��!$%���� '��!$& +������  ,%+(%��=
��!$����� +� ��%�  $ ,-�%�73/ '��%$�%� '���)���%���
�-$��!$# �+� ��%��� *��!$7 � �$%&���� !% � �� �+�� '%��=
�%� (&�!$&�%)�� (�+� �&��� ���& ��  (�+� �&�%� ,%+(%��=
��!$��� + &���+%����

.:/ ��+� )-2%=�# $� &�+! � !$ ',� �%,� ' (&���( )%�
(�+� ) '�- �&1 ��- !$ �$����� (�+� �&����� )�+�&- $'�&��� �%=
)�����- !�-�� �!$ (�+� �&�%� ,%+(%����!$����� &�%!�%��� '���&%!�
(�+� �&��� ,%+(%����!$# +(& ��' �%� (�)�% ��&* $#'�����
(�+� ) '�-> �::/ ����&%!� (�+� �&��� ,%+(%����!$# !$ ',� �,=
! �-2��

 / 1& ?#��%� �+� ��%��� (�+� �&����� -�!%�-> '��%$�%� -'%)%���
!$-(�%� (�+� �&��� ,%+(%����!$#7

,/ (�+� �&��� �)����!$ !$ '%,����� ���!$&-����  (�+� �&=
����� -+ �'%�&-> 7

�/ '�+� ��%��� -��#��'���� �%!$7 !*%�&-> -��#�-  '�����)->
)� '���%��� (&�!$�&-7 �%���'�� (���%$ -�#� 2�������
�!�,  (���$� �!�, -�#� 2������� 2%)��$�#'��*# !*%�&�7

)/ !��%�* '�, '%��� (�+� �&�%� ,%+(%����!$���*# + &���+%=
���*#7

%/ +)&�2% (�+� �&��� '�)� .'�%�2!���  '�#$&���� �),%�&��� *��!=
$ /7

?/ -*��!$%���� �� '����� -+ �'%�&-> '�)�7 (���-7 (�(&���( )%�
) �!����� &�+'�)-> 7 -*��!$%���� �� '����� '�(��� ��-> %�%�=
$&#��%� %�%&1#%7

1/ +(-> !�, &�+*��!$%����  )&-�� � !#����� (&���!$&�2-> 7 ,%+=
(%����!$����� +� ��%�  $ ,-�%�73/

�/ '�+� ��%��� (�+� �&�%� �%,%+(%���%��� (&�!$�&- !$ ',�
 !�-!%)����� �,2%�$-> 7 (&���!$-(�'���� ��*-�#� ���7
� �!$-(����� (���� (&� (�+� �&��� $%���#�-  + �! ��=
'���� �%!$�

.�/ ��+! � +(& ��' ����  �,! � (�+� �&�%� ,%+(%��=
��!$����� &�%!�%��� *->+�% ,��$ ' 2%)��$�#'���� (&���( )%��7
' + �'#!��!$# � &�+! �-  '%�#��!$# !$ ',�7 (&�#*%�&�%�%�
�*%+%� �%,� &�+!���&�%�� �+�)� '!� � *-!�� ,��$ )�!$ $%��=
���* (�)�� )%* (&� (�!�-+%��� (�+� �&��� ,%+(%����!$#
� '&��' �%� !$ ',�� � �)->'�)�%������ (&���( )%�� *->+�%
,��$ !�-�� �!$�� (�+� �&�%� ,%+(%����!$����� &�%!�%��� %A(%&$���
+(& �' �%,� %A(%&$��� (�!-)%��
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,#��-> � �� #!�$%����  ���$&�� ��*���-> !% + ,%+(%��-2% '% ��-> =
$ ���  +(-> !�,%* !$ ��'%���* +'� �!�$���* (& �'���* (&�%)=
(#!%*�:9/

.	/ � (&���( )%� !�� )�' ���� ��&�� '���� � �$%� ' (->)=
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 / !(& �'��!$ + ���%�%���� .6 	8/7 !$ '  -�&�'%�� + ,%+(%=
��%��� (�+� �&��� ���& �� (&�# (&�'�+�' ����� ��#���=
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+ ��&������ �%,� (�+� �&%* ��&�+�%�%� !$ ',� �%,� 2%2��
�� �!$#7 )� '���%��� (&�!$�&- �%,� )� 2#�%� (�+� �&%*
�%��&�+�%�%� �� �!$# !$ ',�7
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-'�#$&� !$ ',�7 + ,& ��%���� *�+���!$# !���&�%��� (�+� �&- � 
!�-!%)��� �,2%�$�7

)/ +) � '&+�%�%� !$ '%,��� �*�$� �)(�'��) 2�� !$ ��'%=
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����� + &���+%��� .� (&�� 6 �  0/7 '��%$�%� (&�'�+��� )�=
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(�)�#�-  �!�, '���� �' 2������� !�-+�,- ' 2%)��$�%
!,�&- )�,&�'������� � !#��-> �,�% �%,� 2%)��$�%
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(�)�% +'� �!�$����� (&�%)(#!-> �:/ &���+%��� $%���$� (& ���7 '%�#$%�
+ �! �- ! $ ��'�- !��+���- #�$%1&�' �%��� + ���& ��%���
!�!$%�*- !(��-(& �-2%� B%2!�-=�# (&���!�-!��%� !��+��� #�$%=
1&�' �%��� + ���& ��%��� !�!$%�*- � *��!$%� + �! �-7 '%�#=
$%� + �! �- + 2#!$�� 2%2#�� '�&�+-*%����� D� )�,� 2%2#��
(&���2%+)-7 �%,� 2%=�# !(�& � $�*7 �$%& � !��+�� * � + �=
��& ��%�  �#�'#) ����� (& ��% &���)#$7 &���+%��� + ���& ������
 �#�'#) ������� (& ��� (&�%'%+*% '%�#$%� + �! �-�

.:/ �&�# !�-!$&�%)%���� '%�$!����� *��+�!$'�� !#�  (&�=
!$&�%)�->  (&�# �&1 �#+ ���%� !��+�#$%�* �%,� &�+! ���%�* + �=
! �-  �%,� (&�# + �! �- ' & �*�# #�$%1&�' �%��� + ���& �=
�%��� !�!$%�*- *->+�% '%�#$%� + �! �- +&���)#$ !�$ �, '%�#$%�%
+ �! �- .) ��% 2%� 4!�$ �,5/7 2%)��$�#'%� -�!%��  -&��#$ '%�#=
$%�% -�!%�-> � C&���)��=�# '%�#$%� + �! �- -�!%��7 !$ ��'�� -�����7
�$%&%� ,-)�- -�!%�� (��#$  '����%��� (&� (��%���� $%���$�
-����-> (�$&�%,�%� !����  (&�!$&�%)��� �&� �%����#� -�!%�->
*->+�% '%�#$%� + �! �- +&���)#$ !(��%����� !%�$�&  -&��#$ 2%��
'%�#$%�%� ���-) �%!$ ��'�� '%�#$%� + �! �- 2#� �7 2!�- � =
!#��# (&���*� (�)&���+%�# !'��* '%�#$%�->* 2%)��$%�� �%�#$%�%�
2%)��$%� 2!�- (�)&���+%�# '%�#$%�# -�!%�-7 '%�#$%�# !%�$�&-
 '%�#$%�# + �! �-� �&�# �%,%+(%���� + (&�)�%��� *->+�% '%�#$%�
-�!%�-7 '%�#$%� !%�$�&- �%,� '%�#$%� + �! �- '�) $ � !#=
��->* &�+� + �%,� (���� (&���*��

6 		

,����� ������������&� ��(����

.�/ � (&���( )%�7 �)� 2!�- � *��!$%� + �! �- 	 �%,�
'���% 2%)��$%�7 *->+�% ,��$ &���+%��� + �! �- (&�%'+ $� (�)�%
(& �' (&�%)��!$����� '%�%���� �& �'%* (&�%)��!$����� '%�%���
!% &�+-*��7 +�%

 / '%�#$%� 2%)��$�� � !#��!�%��� + ���& ��%��� !,�&-
�& 2% * � (&�%)��!$ (&�%) '!�%*# '%�#$%�# 2%)��$%�
! '��2#*��- '%�#$%�% 2%)��$�� � !#��!�%��� + ���& �=
�%��� !,�&- (�)�#�- ' (&���( )%� -'%)%�%�* ' (��!=
*%�- ,/7

,/ '%�#$%� 2%)��$�� � !#��!�%��� + ���& ��%��� !,�&-
(�)�#�- * � (&�%)��!$ (&�%) '!�%*# '%�#$%�# 2%)��$%�
' (&���( )%�7 +�% *��!$%* + �! �- 2% (�)�#�7 (&� �$%&��
,�� $ $� 2%)��$� +&���+%� 7

�/ '%�#$%� 2%)��$�� !,�&- )�,&�'������� � !#��-> �,�%
* � (&�%)��!$ (&�%) '%�#$%�%* 2%)��$�� !,�&- )�=

�,��&� + ����-> ��� ��� ; 	

��$& � 9�3� ��  �!$� 39

�	/ 6 � �)!$� 	 + ���� ��� 	:3;	


 �,�
�:/ B (&����� ) + ���� ��� �:
;�30� �,�7 � !$ �$��� !(& �'%� '% '�)���* ��!(�) �&�!$'��7 '% +�%���� + ���� ��� �	9;�33
 �,�7 + ���� ��� 	:;

;�33	 �,�  + ���� ��� ���;�339 �,�



,&�'������� � !#��-> (�)�#�- ! '��2#*��- (&���( )-
-'%)%�%��� ' (��!*%�- )/7

)/ '%�#$%� 2%)��$�� !,�&- )�,&�'������� � !#��-> (�)=
�#�- * � (&�%)��!$ (&�%) '%�#$%�%* 2%)��$�� !,�&-
)�,&�'������� � !#��-> �,�% ' (&���( )%�7 2%=�# *��!$%*
+ �! �- (�)�#�7 (&� �$%&�� ,�� $ $� 2%)��$� +&���=
+%� 7

%/ '%�#$%� 2%)��$��7 ' 2%2��+� -�+%*��� (-> !�,��!$# !%
*��!$� + �! �- � �� �+��7 * � (&�%)��!$ (&�%) �!$ $���*#
'%�#$%�# 2%)��$%� !$%2�%��� )&-�-@ $� �%(� $��7 2%!$�#+�%
2%)��$� 7 ' 2%2��+� -�+%*��� (-> !�,��!$# !% *��!$� + �=
! �- � �� �+��7 !% )� ��#���!$�� � *��!$%� + �! �- �%=
+ (�2�� �%,� (��-) !% '%�#$%�%� 2%)��$%� )���)��-
2#� ��

.	/ �� ��+%��� + �! �- (�)�% �)!$ '�% � (&�%'+��$ �%�+%7
2%!$�#+�% 1%�%& ����� &�%)#$%� � !#��!�%��� + ���& ��%���
!,�&- �� %!�%� &%(-,�#�� .) ��% 2%� 41%�%& ����� &�%)#$%�5/
�%,� 2��* (�'%�&�%��� + �!$-(�%7 &�%)#$%� � !#��!�%��� + �=
��& ��%��� !,�&- �& 2% �%,� &�%)#$%� -�+%*����� �),�&-
� !#��!�%��� + ���& ��%��� !,�&- �& 2%  �%,� 2#*# (�'%�=
&�%��� ?-���#�� �&�# � !#��!�%��� + ���& ��%��� !,�&- �& 2%
-&���� '%�#$%�% + �! �- �%,� '%�%��� ! *# (&�%'%+*�-�

.:/ �&�# (&�%) �' ����  (&�%,��& ���� '%�%��� �)!$-(-2�����
'%�#$%� + �! �- ��'%��� '%�#$%�% + �! �- #�?�&*-2% � (�=
!$-(- 2%)��$%� (&�# + �! �-  2%)��$� �* !'%� �)!$�-(%���
�+� �*��� B�'�� '%�#$%� !% -2*% &���+%��� + �! �- (&��� �!�%=
���*7 +�% '%�%��� (&�%,��& �� B%���=�# -��� !$ �)!$-(-2������� '%�#=
$%�% *�+�� �7 ��'�� '%�#$%� (&�%'+%$�� '%�%��� 2%)��$� �*
�+� �*�� ! �*  $-$� ������!$ (�+� *%� � '% +(& �'%� � + �=
! �- (�)�% 6 	� �)!$� 	�
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.�/ �� $ �, ' !�-� )- ! &�+��)�-$��*# '%�#$%�% + �! �-
�&1 �#+-2% ��#���!$ 2%)��$%� � *��!$%� + �! �-7 2% '�-+���=
' �� (&�# ���&)#� �# !��+�%� #�$%1&�' �%��� + ���& ��%���
!�!$%�*-  (&�#(& '-2% &�+��)�-$�� '%�#$%�% + �! �-� �� $ �,
$'�&���

 / � ���%����� !�$ �,-7

,/ ���%� !�$ �,- (&� !(�2%���7

�/ ���%� !�$ �,- (&� $���7

)/ ���%� !�$ �,- (&�  � ���+- !#$- �% � *��!$%� + �! �-7

%/ ���%� !�$ �,- (&� � ! +%��� !#�  (&�!$&�%)�-> 7

?/ + �!$-(�# !��+�%� #�$%1&�' �%��� + ���& ��%��� !�!$%�=
*-7 ' (&���( )%� + �! �- ' & �*�# #�$%1&�' �%��� + �=
��& ��%��� !�!$%�*-7

1/ (�*������# ���%�-> !�$ �,-�

.	/ B ���%����� !�$ �,- �)(�'��) � + ��#���!$ !�$ �,-�
B '&�-2% '%�#$%�# + �! �- !��+�%��� !�$ �,-7 + !$-(-2% '%�#=
$%�% + �! �- (� )�,- 2%�� �%(&���$�*��!$#  + 2#!�$K-2% !$��
! '%&�%2��!$�� � *��!$%� + �! �-�

.:/ �� �%� !�$ �,- (&� !(�2%��� + ,%+(%��-2% ���&)#=
� �# !(�2%��� � *��!$%� + �! �- *%+# 2%)��$� *#  !��+�=

� *# #�$%1&�' �%��� + ���& ��%��� !�!$%�*-  !(�2%���
2%)��$%� ! (&���!�-!����* �(%& �����* !$&�%)#!�%*�

.�/ �� �%� !�$ �,- (&� $��� �&1 �#+-2% * $%&# ����� + =
,%+(%��%��� 2%)��$%�7 '��%$�%� (�)*���%� (%���% � � !#��%
 �!�,� '�+' �%� � (�!��$�-$�� �!�,��� (�*��# (�)�%
6 �8 + ���� 7 %'#)%��# '��) 2->  � ��� )-> � + �! �  (�=
!��$�' ���� �%�)�� )�%� (%���% �!�, �* (�!$#+�%���* *#*�=
&� �)��- -) ���!$���

.9/ �� �%� !�$ �,- (&�  � ���+- !#$- �% � *��!$%� + �=
! �- (&�' �)��  � ���+- !#$- �% � *��!$%� + �! �- + -���%=
�%* (&���(& '� &�+��)�-$�� '%�#$%�% + �! �-�

.�/ �� �%� !�$ �,- (&� � ! +%��� !#�  (&�!$&�%)�-> �&1 =
�#+-2% !�-��#���!$ 2%)��$%�  !��+�%� #�$%1&�' �%��� + �=
��& ��%��� !�!$%�*- � *��!$%� + �! �-  2%2#�� %'#)%��#�

.0/ B ���%����� !�$ �,-  ���%��'%� !�$ �,- 2!�- -&��%�#
� '�����- ?-���% '% !�$ �,- '%�#$%�%* + �! �-7 �$%&�� '%)�%
� ���%����� !�$ �,- )� !�$ �,- '+�)� -&����  �%!(��� ���%� !�$ �,-
(&� $���  ���%� !�$ �,- (&� !(�2%���� B ���%������'#  � +�=
)%�*- ���%�- !�$ �,- *->+�% '%�#$%� + �! �- -&��#$ (�*�������
�%,� 2#* (&�#)%��#$ !����  (&�!$&�%)��7 (��-) $� '�+� )-2%
(��%���� 2#* -��+�%����� -����-> � ��*������%* ���%� !�$ �,-
*���- ,��$ '%)�% � !#��-> # ?�+#��%� �!�,�  + �!$-(�#
(& �'�#������ �!�,7 �$%&%� (&�# + �! �- (�!��$-2�� �!�,���
�%,� '%����- (�*�� �%,� !% �$%&��*# 2%)��$�� �%,�
!��+��� #�$%1&�' �%��� + ���& ��%��� !�!$%�*- � *��!$%�
+ �! �- !(��-(& �-2���

.8/ �$ ��'#!�$%� !�$ �,- -&���� '%�#$%� + �! �-7  $� �,=
'���% ' *��!$%� '%�#$%�!�%��� !$ ��'#!�$%�� �$ ��'#!�$%� !�$ �,-
*-!�� ,��$ + ,%+(%��%�� (&�$# �%�(& �'�%��%�*- '!$-(-
�%(�'�� ����� �!�,  (&�%) '�#'%* �%(&���+�#'���� ��#* =
$#������ (�)*���%�� ��-�� !�%� *-!�� ,��$ + 2#!�$%�� � �=
�& )��� *�,#���� +)&�2 %�%�$&#��%� %�%&1#%  (&�!$&�%)��
� �)!$& �%���� $%���#������ + �' ) � + &���+%����� (�-+���=
' ����� (&� ��#���!$ !�$ �,-�

.3/ B !$ ��'#!�$# !�$ �,- *-!�� ,��$ (&���$�*%� (�
)�,- + �! �- �%��$%&�� + 2%�� ���%�->  '%)%� %'#)%��%
� ��#���!$# !�$ �,-�
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���/���� � ������(%���$�� �����#����� �������� ��

�%�#$%� + �! �- + ,%+(%��-2% (&->,%�+��%� #�?�&*�' ����
(&���!�-!��%��� �(%& ������� !$&�%)#!� �

 / !#$- �# � *��!$%� + �! �-7

,/ (�$&�%,%� !#�  (&�!$&�%)�-> 7 (�(&���( )%� 2#�%� (�*��#7

�/ +*%��%� ' �!�,%� '%�#$%�% + �! �-7

)/ ��#���!$# 2%)��$%�  !��+�%� #�$%1&�' �%��� + ���& �=
�%��� !�!$%�*-7

%/ + �! )��� +*%��%� !#$- �% � *��!$%� + �! �- '��%$�%� +& =
�%���� �%,� -!*&�%��� � !#��-> �%,� (�!$#+�%�����
�!�,7

?/ )�,%� ��� �#+ �%  �#�'#) �% (�+� �&- �%,� -�����%���
+ ���& ������  �#�'#) ������� (& ��� (&�# *#*�&� �)=
����� -) ���!$%��7

�,��&� + ����-> ��� ��� ; 	
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1/ �)2%+)- 2%)��$%� + *��!$ + �! �-�

6 	9

*� ������ &���#�%� �� ������� !����&%

� !#��# � *��!$%� + �! �-

 / (���� &�+� +�  (����� !'���� '%�#$%�-> 2%)��$%�7

,/ )�)&+�-2�� (& '#)� !(�2%���7

�/ (&�' �)%�2�� (&-> +�-* ' *��!$%� !'%��� � ! +%���  +2#=
!�$%��%� (�+� $�� �� �!�� '%�#$%�# 2%)��$�� �%,� '%�#$%�#
-�!%�- ��# !%�$�&-  �%,� '%�#$%�# + �! �-7

)/ (�-+���' 2�� �!�,��� ���& ��%� (& ��'��� (&�!$&�%)��7

%/ �%(�-+���' 2�� �)%�'��� )�(�����  (&�%)*%�$� ��!�%�%� � 
$%��% �%,� (&�# !�,%�7 �$%&���� �%��� (&� ��#���!$ � 
*��!$%� + �! �- $&�%,  �$%&%� *���- ,��$ (&�# + �! �-
(�!���+%�� �%,� �$%&%� *���- ��&�+#$ 2%2#��
+)& '���

6 	�

�(���( !����&%

.�/ �%�#$%� + �! �-

 / &���)�� (&-> +�-*7 '���)���-2% !#$- �#  ! ���%)%* � 
+��!� �%� (�+� $�� �&1 �#+-2% !�-!$&�%)K�' ����  � ! =
+�' ���� 2%)��$%�7

,/ ���$&��-2%  '���)���-2% -���#���!$ + �! �-  (��%����
!'���� &�+� +->  (����-> 7

�/ &�+��)-2% � + � �2%���  -�����%��� ��#���!$# � + �=
��& �%� �!�,7 +'��&� $  * 2%$�-  -&����7 �$%&%� �!�,�1
�$%& � +'��&� $ �%,� �$%&�� * 2%$%� ,-)�- + ��& �=
�%��� (&�%)��!$�%�7

)/ �&1 �#+-2% !�-��#���!$ + ! �-2������� 2%)��$%�  2%=
2#�� !(��-(& ��# ! $%�*#7 �$%&��� (�!��$-2�� �!�,���
 '%����- (�*��7

%/ �&1 �#+-2% !(�2%��� ' *��!$%� + �! �-  !(�2%��� ! (&���=
!�-!����* �(%& �����* !$&�%)#!�%*  �)(�'��) � + 
-�(���!$  !(& �'��!$ (&�%) �' ����� #�?�&* ���7

?/ ' (&���( )%� (�$&�%,� +&���)�� !�$ �,7 �+� ���� '%�#$%�!�%� !$ =
��'#!�$%�  (&�#)%��-2% )� -�!%�-> 7 (�(&���( )%� !%�$�&->
!����  (&�!$&�%)�� 2%)��$%� �%,� !��+�%� #�$%1&�' =
�%��� + ���& ��%��� !�!$%�*-7

1/ + 2#!�$K-2% $����'%� + ,%+(%��%��� 2%)��$%�7

�/ + 2#!�$K-2% (�) �' ���� #�?�&* ��� � + �! �- !)%���' ���*
(&�!$&�%)�->*  '%&�%2��!$#7

#/ �&1 �#+-2% (�!��$�' ���� #�?�&* ��� (&���,-+���*
�!�,7 �$%&%� ,��� (�!$#+�%�� � �!�%)�� (�+� �&- �%,�
*#*�&� �)�%� -) ���!$#7

2/ �&1 �#+-2% �( $&�%��� � + *%+%��� '!$-(- �%(�'�� =
����� �!�, � *��!$� + �! �-7

�/ '���)���-2% + �! �  +(& ��' �' � +(& �'- � + �! �-
(�)�% �)!$ '�% 	�

.	/ C(& �' � + �! �- �,! �-2% -�) 2% � !#� ���  (&�=
!$&�%)����� � *��!$%� + �! �-7 ��)���%��� !#$- �% � *��!$%�
+ �! �- ' )�,%� (&���2%+)- (&'��� + ! �-2����� 2%)��$��  (�=
(#! � ! +%��� 2%)��$%� '��%$�%� +'� �!�$��!$��7 �$%&%� (&�# + �=
! �- � !$ ��7  + �+� * � (�!��$�-$�� �!�,���  '%���%�
(�*��#� C(& �'- � + �! �- +(& ��' �' � '%�#$%� + �! �-
 �)%'+) �' � 2# (&���!�-!��%�*- �(%& �����*- !$&�%)#!�- �%2=
(�+)%�2# )� � )�-> �)% )�% -�����%��� + �! �-�

.:/ � *��!$%� + �! �-7 �)% !% (&�%)(��� �) 2�� -���#���
(�+� �&- �%,� *#*�&� �)�%� -) ���!$#7 + ,%+(%��-2% '%�#$%�
+ �! �- '% !(��-(& ��# ! (&���!�-!����* �(%& �����* !$&�%)#!=
�%*1 !(& �'���*# -�&� )�  �,�%*#

 / (&�'%)%��� (&-> +�-*- !���&�%��� -���#��-> (�+� �&- �%,�
*#*�&� �)�%� -) ���!$#7

,/ #�?�&*�' ���� �,�' $%�!$' � -�+%*�� '% !*%�&- !���=
&�%��� (�+� �&- �%,� *#*�&� �)�%� -) ���!$#7 �$%& � ,� 2%
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VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2003

o technických podmínkách požární techniky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:

§ 1

Vyhláška stanoví technické podmínky pro

a)  zásahové požární automobily, a to pro

1. dopravní automobil (DA) v přílohách č. 1 a č. 2,
2. automobilovou stříkačku (AS) v přílohách č. 1 a č. 3,
3. cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) v přílohách č. 1 a č. 3,
4. pěnový hasicí automobil (PHA) v přílohách č. 1 a č. 3,
5. plynový hasicí automobil (PLHA) v příloze č. 1,
6. práškový hasicí automobil (PRHA) v příloze č. 1,
7. kombinovaný hasicí automobil (KHA) v přílohách č. 1 a č. 3,
8.  rychlý zásahový automobil (RZA) v 

přílohách č. 1 a č. 4,
9.
 

automobilový žebřík (AZ) v přílohách č. 1 
a č. 5,

1
0.
 

automobilovou plošinu (AP) v přílohách 
č. 1 a č. 6,

1
1.
 

hadicový automobil (HA) v přílohách č. 1,

1
2.

 technický automobil (TA) v přílohách č. 1 
a č. 7,

1
3.
 

protiplynový automobil (PPLA) v 
přílohách č. 1 a č. 8,

1
4.

 velitelský automobil (VEA) v příloze č. 1,

1
5.
 

vyšetřovací automobil (VA) v příloze č. 1,

1
6.
 

vyprošťovací automobil (VYA) v přílohách 
č. 1 a č. 9, 

1
7.
 

automobilový jeřáb (AJ) v příloze č. 1;

b
)
 
 

požární kontejner a požární kontejnerový nosič v přílohách č. 1 a č. 10. Pokud se používá 
požární kontejner ke stejnému účelu jako zásahový požární automobil, vztahují se na něj 
technické podmínky stanovené pro zásahový požární automobil;

c
)
 
 

požární přívěsy v příloze č. 11.

§ 2

Pro požární techniku používanou na letištích platí technické podmínky uvedené v 
přílohách č. 1 až č. 11, pokud mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika 
vázána, nestanoví jinak.

§ 3



Přechodná ustanovení

(1) Pro požární techniku uvedenou v § 1, která byla do vybavení Hasičského 

záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany1)  zařazena 
před účinností této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené dosavadní 
právní úpravou.

(2) Výroba požární techniky, která byla zahájena před dnem účinnosti této 
vyhlášky, se dokončí podle dosavadního právního předpisu.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární 
techniky.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.

1)
  

§ 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a 
zákona č. 237/2000 Sb.
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