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Krizov á situace

Krizová situace je nepředvídatelný nebo obtížně
předvídatelný průběh skutečností po narušení
rovnovážných přírodních, technologických stavů
a společenských systémů ohrožujících životy 
lidí, životní prostředí, ekonomiku a hmotné
statky státu a jeho obyvatelstva. Krizová situace 
může být vyvolaná živelní pohromou, 
technologickou nebo průmyslovou havárií, 
protispolečenskými vystoupeními, hromadnou 
migrací obyvatelstva, terorismem apod.



Krizov é stavy

Rozeznáváme:

- stav nebezpečí
- nouzový stav
- stav ohrožení státu
- válečný stav



Stav nebezpe čí

Stav nebezpe čí vyhlašuje hejtman kraje:

- platí pro celé území kraje, nebo jeho část
- vyhlašuje se na max. 30 dní
- rozhodnutí o  vyhlášení stavu  nebezpečí musí

obsahovat krizová opatření a jejich rozsah. 
- Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil o tom 

neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra a 
sousední kraje, pokud mohou být krizovou 
situací dotčeny.     



Stav nebezpe čí

Stav   nebezpečí se může vyhlásit v  případě:
- živelné pohromy,
- ekologické nebo průmyslové havárie,
- nehody nebo  jiného nebezpečí, kde jsou 

ohroženy životy lidí, zdraví, majetek, životní
prostředí,

- není možné odvrátit ohrožení běžnou činností
správních  úřadů a složek integrovaného  
záchranného systému.



Stav nebezpe čí

- 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.   



Nouzový stav

Nouzový stav vyhlašuje vláda :

- vyhlašuje se na omezeném, nebo na      
celém území státu

- je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit 
nouzový  stav předseda 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

Nouzový stav se vyhlašuje v p řípadě:

- živelných pohrom,
- ekologických nebo průmyslových havárií,

- jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu 
ohrožují životy, zdraví, majetkové hodnoty 
anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.



Nouzový stav

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 ukládají. 



Nouzový stav

- 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.



Stav ohro žení státu

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

- k přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení
státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
všech poslanců a souhlasu nadpoloviční
většiny všech senátorů.



Stav ohro žení státu

- Stav ohrožení státu se vyhlašuje na celém 
území státu. Jeho doba není omezena.

Vláda může nařídit omezen í:
- vstupu na území ČR osobám, které nejsou 

občany ČR

- povinné hlášení místa pobytu
- omezení držení a nošení střelných zbraní a 

střeliva



Válečný stav

Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného 
stavu, je-li Česká republika 

- napadena,  
- je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o 

společné obraně proti napadení.

- válečný stav platí na celém území státu
- doba válečného stavu není omezena



Činnost krizových štáb ů

Krizový štáb je pracovním orgánem starosty určené
obce. Starosta obce je zároveň vedoucím krizového 
štábu

Složení krizového štábu obce:
- starosta určené obce,
- členové bezpečnostní rady určené obce 

(místostarosta, tajemník obecního úřadu, příslušník 
PČR, příslušník HZS, velitel JSDH obce, 

- členové stálé pracovní skupiny krizového štábu 
určené obce



Svolání krizov ého štábu

- Svolání krizového štábu se provádí na základě
pokynu vedoucího krizového štábu určené obce 
(starosta, popř. jeho zástupce). Ten současně stanoví
místo a čas úvodního zasedání krizového štábu. 

- Hrozí-li nebezpečí z prodlení může dát podnět ke 
svolání krizového štábu také řídící důstojník 
hasičského záchranného sboru kraje, který může také
svolat stálou pracovní skupinu krizového štábu k 
okamžitému zahájení přípravy koordinace 
záchranných a likvidačních prací a řídí její činnost až
do dalšího rozhodnutí starosty obce. 



Svolání krizov ého štábu

Krizový štáb svolává starosta určené obce zpravidla:

- když je vyhlášen krizový stav pro území patřící do 
působnosti určené obce, 

- když je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území
patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo 
pro jeho část, 

- při využití krizového štábu ke koordinaci záchranných 
a likvidačních prací, 

- při prováděných cvičení



Svolání krizov ého štábu

Důvody ke svolání krizového štábu:
- hrozba vzniku krizové situace, 
- byl vyhlášen některý z krizových stavů na území

spadajícím do správního obvodu obce, 
- svolání krizového štábu rozhodl nadřízený krizový 

štáb, 
- starosta obce s rozšířenou působností byl 

požádán o koordinaci záchranných a likvidačních 
prací a rozhodl se využít krizový štáb.



Svolání krizov ého štábu

Svolání provádí operační a informační středisko 
IZS na základě:

- ústního pokynu, 
- písemného pokynu, 
- telefonického (ověřeno zpětným voláním) 

pokynu.  
- svolání není vhodné provádět formou SMS na 

mobilní telefon 



Zasedání krizov ého štábu

- informace o vývoji situace,
- informace o prognóze dalšího vývoje situace, 
- odborné hodnocení situace a návrh řešení, 
- hodnocení stavu připravenosti SaP k řešení situace,
- hodnocení stavu připravenosti finančních zdrojů,
- příprava a projednání potřebných dokumentů,
- projednání úkolů k realizaci opatření,
- návrh na vyhlášení stavu nebezpečí,
- povolání odborných specialistů,
- projednání tiskové zprávy


