
2. Základní pojmy 
Krizové řízení 

   

CO JE KRIZOVÉ ŘÍZENÍ?  

Krizové řízení (KŘ) je (na základě zákona č. 240/2000 Sb.,) soubor řídících činností 
věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 
plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 
řešením krizové situace. 

Zaměření KŘ na : 

- realizaci a požadavky ke zpracování dokumentace připravenosti na řešení krizových 
situací. 

 Krizová připravenost  zahrnuje plnění úkolů  na úseku : 

        havarijní připravenosti  

         ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti ( sem patří na př. i hrozba terorismu ), 

        eliminace negativních dopadů ekonomických rizik ( surovinové krize - např. 
nedostatek potravin, pitné vody, ropy a ropných produktů , plynu, el.energie ) 
včetně ohrožení finančních a devizových trhů,  

        řešení epidemií spojených s ohrožením zdraví obyvatel, nákazy hospodářských zvířat 
apod.  

  

KŘ zahrnuje:  

1.      Analýzu a vyhodnocení všech rizik na správním území ORP,  

2.      Plánování postupů při likvidaci krizové situace na základě vyhodnocení a způsoby 
řešení rizik a potřeba sil a prostředků . 

3.      Organizování protikrizových opatření, potřebných sil a prostředků a jejich 
nasazení, 

4.      Realizaci likvidace krizových situací, ochrany a záchrany lidských životů, zdraví a 
majetku a fungování základních podmínek pro život. 

5.      Kontrolu přípravy, organizace a realizace krizového řízení 

   



Události: 

Krizové situace 
Události vyvolávající krizové situace 
Řešení: Krizové štáby, vyhlášení krizových stavů, mohutné zapojení sil a prostředků. 
Ohrožují: Obranu státu, demokratický základ státu, velké počty obyvatelstva, velký rozsah 
majetku a životního prostředí. 

Mimořádné situace 
Události vyvolávající mimořádné situace 
Řešení: Běžnou činností orgánů, koordinovanou činností IZS 
Ohrožují: Životy a zdraví obyvatelstva, vnitřní bezpečnost, majetek, životní prostředí 
 
Zvláštní situace 
Události nevyvolávající mimořádné situace 
Řešení: Obsluhou zařízení, složkou IZS 
Ohrožují: Bezpečnost práce a místní pořádek, zdraví osob, dílčí zařízení a majetek  
   

Mimořádná událost 

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.  

Krizovou situací 

                  je mimořádná událost,  při níž je vyhlášen krizový stav : 

        stav nebezpečí, 

        nouzový stav, 

        stav ohrožení státu nebo válečný stav.  

  

                     Dělí se na vojenské a nevojenské krizové situace. 

  

Stav nebezpečí 

vyhlašuje dle zákona č. 240/2000 Sb. hejtman kraje buď pro celé nebo část území kraje z 
důvodu živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody, jsou-li ohroženy 
lidské životy, zdraví, majetek a životní prostředí a toto ohrožení nelze odvrátit běžnou 
činností správních úřadů a složek IZS. Stav nebezpečí se vyhlašuje na dobu nejvýše 30 
dnů. Prodloužit jej lze jen se souhlasem vlády ČR, která jej může rovněž zrušit. 



Nouzový stav 

vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb. vláda ČR buď pro celé, nebo část 
území ČR, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické 
základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a 
zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí na dobu 30 dnů. Prodloužit jej lze jen 
po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. 

Při vyhlášení jakéhokoli typu krizového stavu mohou být po dobu trvání jeho stavu 
omezena některá občanská a lidská práva ( svoboda pohybu, shromažďování apod.), 
urychlen legislativní proces aj., byl usnadněn zasahujícím jednotkám IZS a řídícím 
orgánům proces eliminace krizové situace a zabezpečeny životy a zdraví obyvatelstva, 
jakož i majetek a ostatní hodnoty. 

Stav ohrožení státu 

vyhlašuje dle ústavního zákona č, 110/1998 Sb. Parlament ČR na návrh vlády, buď pro 
celé, nebo část území ČR, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní 
celistvost státu nebo jeho demokratické základy. 

Válečný stav 

vyhlašuje dle ústavního zákona č, 110/1998 Sb. Parlament ČR na návrh vlády, pro celý stát, 
je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné 
obraně proti napadení. 

 


