PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYUŽITELNÝCH PŘI PŘÍPRAVĚ NA
KRIZOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ

Oblast krizové připravenosti
























č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
č. 432/2010 Sb., Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
č. 75/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické
podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při
krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních
opatření a provádění kontrol
č. 281/2001 Sb., Vyhláška MŠMT, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Oblast havarijní připravenosti (IZS, ochrana obyvatelstva, požární
ochrana)
č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně
č. 273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky
č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů
č. 320/2015 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů
č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za
poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany
č. 202/1999 Sb., Vyhláška MV, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří,
kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
č. 35/2007 Sb., Vyhláška MV o technických podmínkách požární techniky
č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
č. 246/2001 Sb., Vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
č. 247/2001 Sb., Vyhláška MV o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
č. 23/2008 Sb., Vyhláška MV o technických podmínkách požární ochrany staveb
č. 463/2000 Sb., Nařízení vlády 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
č. 328/2001 Sb., Vyhláška MV, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému
č. 380/2002 Sb., Vyhláška MV k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
č. 69/2014 Sb. Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Oblast prevence závažných havárií


č. 59/2006 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a 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
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zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
č. 103/2006 Sb., Vyhláška MV, o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního
plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
č. 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Oblast ochrany před povodněmi, nouzové zásobování vodou
č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
č. 216/2011 Sb., Vyhláška MZe o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů
vodních děl
č. 236/2002 Sb., Vyhláška MZe o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení
záplavových území

Oblast jaderné bezpečnosti

















č. 18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
č. 263/2016 Sb., Zákon atomový zákon

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy
č. 241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů
č. 498/2000 Sb., Vyhláška SSHR o plánování a provádění hospodářských opatření pro
krizové stavy

Oblast ropné bezpečnosti
č. 189/1999 Sb., Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
č. 165/2013 Sb., Vyhláška druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v
nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích
zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

Oblast energetiky
č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření s energií
č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
č. 345/2012 Sb., Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů
pro dispečerské řízení
č. 19/2010 Sb., Vyhláška MPO o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v
plynárenství operátorovi trhu
č. 344/2009 Sb., Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního
standardu dodávky plynu
č. 80/2010 Sb., Vyhláška MPO o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových
náležitostech havarijního plánu
č. 79/2010 Sb., Vyhláška MPO o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání
údajů pro dispečerské řízení
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č. 225/2001 Sb., Vyhláška MPO, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování následků
stavu nouze v teplárenství

Oblast dopravy
č. 64/1987 Sb., Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
č. 111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě
č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách
č. 114/1995 Sb., Zákon o vnitrozemské plavbě
č. 173/1995 Sb., Vyhláška MD, kterou se vydává dopravní řád drah
č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích

Oblast komunikačních a informačních systémů
č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
č. 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů

Oblast obnovy postiženého území

















č. 12/2002 Sb., Zákon 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)
č. 186/2002 Sb., Vyhláška MF, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném
odhadu nákladu 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

Oblast bankovnictví a financování
č. 6/1993 Sb., Zákon o České národní bance
č. 58/1995 Sb., Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění
zákona č. 111/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla)
č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 5/2014 Sb., Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
č. 410/2009 Sb., Vyhláška MF, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Zákon o státním rozpočtu platný na ten který rok

Oblast obrany
č. 585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
č. 219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky
č. 222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky
č. 280/1999 Sb., Vyhláška MO, 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
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věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a
náležitosti a vzor povolávacího příkazu
č. 51/2004 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu

Oblast ochrany utajovaných informací a ochrany osobních údajů











č. 412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
č. 522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
č. 523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a
dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci
stínících komor
č. 432/2011 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
č. 525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické
ochrany utajovaných informací
č. 405/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o průmyslové bezpečnosti
č. 363/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
č. 528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
č. 529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných
informací

Ostatní související legislativa




č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím
č. 198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o
dobrovolnické službě)
č. 361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Uvedený přehled právních předpisů nemusí být zcela vyčerpávající, zejména pokud jde o
uvedení některých prováděcích předpisů k zákonům ošetřujícím jednotlivé odborné činnosti.
U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy jejich případné pozdější úpravy,
změny a doplňky.
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