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1. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉHO OPATŘENÍ
Jedná se o organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění
jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob.
1.1. Přehled krizových opatření na ústřední úrovni

Za nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu
je vláda oprávněna na nezbytně nutnou dobu nařídit
Omezení práva na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí.
Omezení vlastnického a užívacího práva PO a FO k majetku (§ 29, § 31).
Omezení práva svobody pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru.
Omezení práva pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru.
Omezení práva provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala
prováděná krizová opatření nebo narušovala, popř. znemožňovala jejich
provádění.
Omezení práva na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně
znemožnění záchranných a likvidačních prací.
Evakuace osob a majetku z vymezeného území.
Zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území.
Ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti
poskytnout věcný prostředky.
Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav, nebo
odstraňování, staveb anebo porostů.
Povinného hlášení přechodné změny pobytu osob.
Opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní
příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek
a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření.
Přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné
věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici.
Nasazení vojáků v činné službě a JPO k provádění krizových opatření.
Vykonávání péče o děti a mládež.
Přednostního zásobování vybraných skupin obyvatel a subjektů.
Zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociálního
zabezpečení (péče) a o jejich výplatě.

240/2000 Sb.
§ 5, písm. a)
§ 5, písm. b)
§ 5, písm. c)
§ 5, písm. d)
§ 5, písm. e)
§ 5, odst. f)
§ 6, odst. 1,
písm. a)
§ 6, odst. 1,
písm. b)
§ 6, odst. 1,
písm. c)
§ 6, odst. 1,
písm. d)
§ 6, odst. 2,
písm. a)
§ 6, odst. 2,
písm. b)
§ 6, odst. 2,
písm. c)
§ 6, odst. 2,
písm. d)
§ 6, odst. 2,
písm. e)
§ 6, odst. 2,
písm. f)
§ 6, odst. 2,
písm. g)

Za stavu ohrožení státu je vláda dále oprávněna nařídit
Omezení vstupu na území ČR osobám, které nejsou občany ČR.
Omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva.
Zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení skladovaných střelných
zbraní, střeliva, munice, výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího
záření, nebezpečných chemických látek, biologických agens a geneticky
modifikovaných organismů.
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§ 7, písm. a)
§ 7, písm. b)
§ 7, písm. c)
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1.2. Přehled krizových opatření na krajské úrovni
Bezodkladným opatřením hejtmana KK je vydání rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí
pro území KK nebo jeho část, v němž stanoví krizová opatření hejtmana KK a jejich rozsah.
Hejtman KK v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu zajišťuje provedení
stanovených krizových opatření v podmínkách KK a dále je oprávněn nařídit provedení
krizových opatření podle § 14, odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, pokud
obdobná opatření nebyla nařízena vládou.
Bezodkladné opatření hejtmana: Vyhlášení stavu nebezpečí

Za stavu nebezpečí
je hejtman oprávněn nařídit
Pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc.
Poskytnutí věcného prostředku.
Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav
nebo odstraňování staveb a porostů.
Vykonávání péče o děti a mládež.
Přednostní zásobování vybraných skupin obyvatel a subjektů.
Zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální
péče a jejich výplatě.
Hlášení přechodné změny pobytu osob.
Evakuace obyvatelstva.
Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo
území.

*

B1 KPK

Karta 240/2000 Sb.
§ 14, odst. 4
KO
písm. a)
písm. b)
písm. c)
B1 KPK

písm. d)
písm. e)
písm. f)
písm. g)
písm. h)

Za stavu nebezpečí
může hejtman uložit povinnost*

241/2000 Sb.
§ 21, odst. 1

Dodávat výrobky, práce nebo služby, a to v přiměřeném množství. B3 KPK
Skladovat materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho
následků nebo toto skladování strpět.
Přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo
provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.

písm. a)
písm. b)

Za stavu nebezpečí
může hejtman nařídit*

241/2000 Sb.
§ 21, odst. 2

B3 KPK
Regulace prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit:
1. způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spotřebiteli,
2. maximální množství zboží, které lze spotřebiteli prodat,
3. okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány
přednostně.

písm. a)

Regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy

písm. b)

písm. c)

Povinnosti nařízené podle § 21, odst. 1 a 2 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS jsou krizovými
opatřeními podle § 3 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu může hejtman nebo
starosta ORP v území, pro které byl vyhlášen krizový stav, nařídit opatření uvedená v § 21,
odst. 1 a 2 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS, pokud již taková opatření nenařídila vláda.
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1.3. Úloha starosty ORP a starosty obce – místní úroveň
Hejtman KK vydává krizová opatření formou rozhodnutí hejtmana KK nebo formou zápisu
jednání krizového štábu Karlovarského kraje. Starosta ORP zajišťuje za krizové situace
provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu ORP a dále plní
úkoly stanovené hejtmanem KK a orgány krizového řízení.
Starostové obcí ve správním obvodu ORP zajišťují za krizové situace provedení
stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce a dále plní úkoly
stanovené starostou ORP, orgány krizového řízení, úkoly a opatření uvedené v KP ORP a též
zajišťují organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace. Náklady vynaložené
na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.
Na základě ustanovení § 22, odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, je-li to
nutné, může starosta obce k zajištění provedení krizových opatření vydat nařízení obce podle
§ 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, které nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení
na úřední desce OÚ.

Za krizového stavu starosta obce zajišťuje provedení
krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce
Pracovní povinnost, pracovní výpomoc

KP02.1

Povinnost poskytnout věcný prostředek

KP03.1

Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav
nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo
odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace
Vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou
za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce
Přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních
zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek IZS,
podílejících se na plnění krizových opatření, a v nezbytném
rozsahu také prvků KI
Zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální
péče a jejich výplatě
Hlášení přechodné změny pobytu osob
Evakuaci obyvatelstva

Karta
KO

240/2000 Sb.1

§ 29, odst. 5,
§ 31, odst. 8

KP04.1
KP05.1

KP06.1

KP07.1
KP08.1
KP09.1

§ 21, odst. 3,
písm. b)

Zákaz vstupu, pobytu nebo pohybu osob na vymezeném místě
KP10.1
nebo území
Za stavu nebezpečí
241/2000 Sb.
§ 21, odst. 1
může starosta ORP uložit povinnost
Dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem
písm. a)
B3
jejich činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství
Skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu
písm. b)
nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět
Přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní
písm. c)
prostředky movité povahy a zásoby na určené místo

Odkazy na ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), která za krizové situace
rozšiřují pravomoc starosty o právo uložit nebo nařídit krizová opatření a povinnosti POaPFO a FO.
1
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