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LEGISLATIVA 

pro 

OBLAST KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

1. Havarijní legislativa 
             

a. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů      
239/2000 Sb.  

 
b. Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. 

 
 
c. Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) 18/1997 Sb.  
 
d. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona.  353/1999 Sb.  
 

e. 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 463/2000 Sb.  

 
f. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému 328/2001 Sb.  
 

g. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 380/2002 Sb.  

 

 
2. Krizová legislativa 
 

a. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 110/1998 Sb.  
 
b. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů - krizový zákon 240/2000 Sb.  

 
c. Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

380/2002 Sb.  
 
d. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kterou se provádí § 9 odst. 3 

písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon) 281/2001 Sb.  

 
 
e. Vyhláška Českého báňského úřadu kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro 

zřizování,využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích 
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pro uplatňování preventivních,technických a bezpečnostních opatření a provádění 
kontrol 75/2001 Sb.  

 
f. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ve věci 

případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním ZP23/2001  
 

 
g. Nařízení vlády ČR k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 462/2000 Sb.  

 

 
3.  Obranná legislativa 
 

a. Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) č.585/2004 Sb., 
 
b. Zákon o zajišťování obrany české republiky 222/1999 Sb.  
 

 
c. Zákon o ozbrojených silách České republiky 219/1999 Sb.  

 
 
4. Utajované informace a bezpečnostní způsobilost 
 

a. Zákon o ochraně utajovaných  informací a bezpečnostní způsobilosti  č.412/2005 Sb., 
 
b. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací č.522/2005 Sb., 

 
c. Vyhláška o bezpečnostní informačních a komunikačních systémů a dalších 

elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci 
stínících komor č.523/2005 Sb., 

 
d. Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací č.524/2005 Sb., 
 
e. Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany 

utajovaných informací č.525/2005 Sb., 
 

f. Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o 
seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro 
vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele(vyhláška o 
průmyslové bezpečnosti) č.526/2005 Sb., 

 
g. Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní 

způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení 
fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o 
způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti) č. 527/2005 Sb., 

 
h. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků č. 528/2005 Sb., 
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i. Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 
č.529/2005 Sb., 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5.  Hospodářská opatření pro krizové stavy 

 
a.  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých    
     souvisejících zákonů 241/2000 Sb.  
 
b. Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 97/1993 Sb.  

 
c. Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění 

hospodářských opatření pro krizové stavy 498/2000 Sb.  
 

 


