Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému
řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí
Obecná legislativa krizového managementu
Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Oblast státní správy a územní samosprávy
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti
úředníků územních samosprávných celků
Oblast krizového managementu
Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon České národní rady č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži
České republiky
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon)
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu
obyvatelstva
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 změně
některých zákonů (krizový zákon)
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo
jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
Vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu
o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení
základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření
osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon
o dobrovolnické službě)
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra (č.j.: PO-1590/IZS-2003), kterou se
doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných,
likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením
a odstraněním následků mimořádných událostí
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Usnesení vlády České republiky č. 512/2006 Sb., o Zásadách pro zřizování záložních
krizových pracovišť
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Směrnice Ministerstva vnitra MV-76085-1/PO-OKR-2011, Metodika zpracování
krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27
odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví
jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu
obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-140690-1/PO-PKR-2011, Metodika zpracování
plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 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 pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)
Oblast požární ochrany
Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany
Metodika pro zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí – MV GŘ HZS ČR
(č.j. MV – 52763-6/PO-2008)
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8.6.2009.,
kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH
podniků (č.j. MV-15377-1/PO-2009)
Nařízení Jihočeského kraje č. 35/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany
Nařízení Jihočeského kraje č. 36/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán
Jihočeského kraje
Oblast utajovaných informací a ochrany osobních údajů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti
Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti
informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení
nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících komor
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace
při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a
certifikaci technických prostředků
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní
bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 363/2011 Sb., o personální
bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 432/2011 Sb., o zajištění
kryptografické ochrany utajovaných informací
Oblast obrany
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
Vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při
uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při
uplatňování 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 převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o
vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávajícího příkazu
Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Vyhláška Ministerstva obrany č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů
vojenských dokladů
Prozatímní metodické pokyny pro vedení souborné evidence o určených věcných
prostředcích a jejich vlastnících na krajských úřadech a na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností
Směrnice vlády České republiky k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování
dokumentace (čá 1/2008 VVpOK)
Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy a problematika energetiky
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění
hospodářských opatření pro krizové stavy
SSHR – Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému
hospodářských opatření pro krizové stavy
SSHR – Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému
hospodářských opatření pro krizové stavy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup
při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví
seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných
produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše
nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
SSHR – Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (schválena
usnesením vlády ČR č. 345 ze dne 7. dubna 2003)
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2009 Sb., o stavech nouze
v plynárenství
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 80/2010 Sb., o stavu nouze
v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Oblast veterinární a rostlinolékařská
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon)
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a
zdolávání nákaz přenosných ze zvířat na člověka
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů
Oblast životního prostředí
Podoblast - životní prostředí obecně
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon)
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Podoblast – ovzduší
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty
zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho
provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro
vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah
zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
Podoblast – voda
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod k posuzování
bezpečnosti přehrad za povodní (Věst. MŽP 2/1999)
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod pro stanovení
účinku zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věst. MŽP
3/2000)
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové
zásobování vodou (č.j.: 21 881/2002-6000)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracování návrhu a stanovování záplavových území
Metodický pokyn k provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých
vodních nádrží IV. kategorie (Věst. Mze čá 2/2003)
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod pro zpracování
plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věst. MŽP 14/2005)
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu orgánů
krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze
k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných
událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou (č.j.
102598/2011-MZE-1500; VVpOK čá 3/2011)
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod k zabezpečení
hlásné a předpovědní povodňové služby (Věst. MŽP 9/2011)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
Oblast jaderné bezpečnosti a chemických zbraní
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatření souvisejících se zákazem chemických
zbraní a o změně a doplnění zákona č, 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování
Zákon č. 281/2002 Sb., o některých podrobnostech souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského
zákona
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační
ochraně
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 318/2002 Sb., o podrobnostech
k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího
záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 474/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 281/2002 Sb., o některých podrobnostech souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského
zákona
Oblast chemických látek a odpadů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu dpadů (Katalog odpadů)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny
havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah
a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených
do skupiny A nebo do skupiny B
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon)
Ostatní legislativa krizového managementu
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů (zákon o silničním provozu)
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

