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328/2001 Sb. 
 

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra 
 

ze dne 5. zá ří 2001 
 

o n ěkterých podrobnostech zabezpe čení integrovaného záchranného systému 
 

Změna: 429/2003 Sb. 
  
 Ministerstvo vnitra stanoví podle § 35 odst. 2 zák ona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o zm ěně n ěkterých zákon ů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 4, § 12 
odst. 3 a § 18 odst. 4 písm. a) zákona: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLE ČNÉM 
ZÁSAHU 

 
§ 1 

 
Zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému 

 
 (1) Koordinací složek integrovaného záchranného sy stému (dále jen "složka") p ři spole čném 
zásahu se rozumí koordinace záchranných a likvida čních prací v četn ě řízení jejich sou činnosti. 
  
 (2) Koordinace složek spo čívá v zajiš ťování následujících činností: 
a) vyhodnocení druhu a rozsahu mimo řádné události a jí vyvolaných ohrožení za využití v ýsledk ů 
soub ěžně organizovaného pr ůzkumu, 
  
b) uzav ření místa zásahu a omezení vstupu osob na místo zás ahu, jejichž p řítomnost zde není 
pot řebná, 
  
c) záchrana bezprost ředně ohrožených osob, zví řat nebo majetku, pop řípad ě jejich evakuace, 
  
d) poskytnutí neodkladné zdravotní pé če zran ěným osobám, 
  
e) p řijetí nezbytných opat ření pro ochranu život ů a zdraví osob ve složkách (dále jen "síly"), 
které zahrnuje 
1. rozd ělení místa zásahu na zóny s charakteristickým nebez pečím, stanovení odpovídajícího režimu 
práce a zp ůsobu ochrany života a zdraví sil v četn ě použití ochranných prost ředk ů, 
2. zohledn ění zvláštností místa zásahu p ři činnosti složek, jako jsou technologie výrob, 
konstruk ční a dispozi ční řešení objekt ů, vlastností p řítomných nebo vznikajících látek, 
3. vytvo ření týlu, podmínky pro odpo činek sil, stanovení odpovídajícího režimu jejich pr áce a 
odpočinku; pokud to velitelé nebo vedoucí složek (dále j en "vedoucí složky") vyžadují, vytvo ření 
spole čného materiálního a finan čního zabezpe čení složek, 
4. p řerušení záchranných prací, pokud jsou bezprost ředně ohroženy životy a zdraví sil nebo 
záchrannými pracemi by vznikly závažn ější nep říznivé následky než ty, které hrozí vzniklou 
mimořádnou událostí, 
  
f) p řerušení trvající p ří činy vzniku ohrožení vyvolaných mimo řádnou událostí, nap říklad 
provizorní opravou, zamezením úniku nebezpe čných látek, vylou čením nebo omezením provozu 
havarovaných za řízení, 
  
g) omezení ohrožení vyvolané mimo řádnou událostí a stabilizace situace v míst ě zásahu, nap říklad 
hašením požár ů, ochlazováním konstrukcí, ohrani čením uniklých látek, odstran ěním staveb a porost ů 
nebo provedením terénních úprav, 1) 
  
h) p řijetí odpovídajících opat ření v místech, kde se o čekávají ú činky p ři p ředpokládaném ší ření 
mimořádné události, které zajistí 
1. pr ůzkum ší ření mimo řádné události, 
2. informování nebo varování obyvatelstva na území ve sm ěru ší ření mimo řádné události, která je 
může ohrozit svými ú činky, 
3. evakuaci obyvatelstva, pop řípad ě též zví řat, 



4. vyhledání zran ěných nebo bezprost ředně ohrožených osob, 
5. ošet ření zran ěných osob, 
6. poskytnutí pomoci osobám, které nelze evakuovat,  
7. regulaci volného pohybu osob a dopravy v míst ě zásahu a v jeho okolí, 
8. st řežení evakuovaného území a majetku, 
  
i) poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postižený m osobám, 
  
j) poskytnutí neodkladné veterinární pé če zran ěným zví řat ům, 
  
k) poskytování nutných informací p říbuzným osob, které jsou výrazn ě postiženy mimo řádnou 
událostí, 
  
l) podávání nezbytných informací o mimo řádné události a o provád ěných záchranných a likvida čních 
pracích sd ělovacím prost ředk ům a ve řejnosti, 
  
m) dokumentování údaj ů a skute čností za ú čelem zjiš ťování a objas ňování p ří čin vzniku mimo řádné 
události, a 
  
n) dokumentování záchranných a likvida čních prací, které obsahuje základní p řehled o nasazených 
složkách a časový sled provád ěných činností. 
  

§ 2 
 

Jednotlivé úrovn ě koordinace složek p ři spole čném zásahu 
 

 Koordinace složek p ři spole čném zásahu je provád ěna 
a) velitelem zásahu 2) v míst ě nasazení složek a v prostoru p ředpokládaných ú čink ů mimo řádné 
události (dále jen "místo zásahu") na taktické úrov ni, 
  
b) opera čním a informa čním st řediskem integrovaného záchranného systému 3) na ope ra ční úrovni, 
nebo 
  
c) starostou obce s rozší řenou p ůsobností, hejtmanem kraje a v Praze primátorem hlav ního m ěsta 
Prahy (dále jen "hejtman") nebo Ministerstvem vnitr a 4) (dále jen "ministerstvo") a ostatními 
správními ú řady v p řípadech stanovených zákonem 5) na strategické úrovn i. 
  

Koordinace složek na taktické úrovni 
 

§ 3 
 

Koordinace velitelem zásahu 
 

 (1) Koordinaci složek p ři spole čném zásahu v míst ě zásahu provádí velitel zásahu 6) sám 
nebo prost řednictvím jím z řízených výkonných orgán ů, kterými jsou štáb velitele zásahu, velitelé 
sektor ů a velitelé úsek ů. 
  
 (2) Není-li v míst ě zásahu zástupce orgánu, jemuž s ohledem na druh mi mořádné události 
přísluší řízení záchranných a likvida čních prací (dále jen "odpov ědný orgán") podle zvláštních 
právních p ředpis ů, 7) zajistí jeho vyrozum ění územn ě p říslušné opera ční a informa ční st ředisko 
integrovaného záchranného systému (dále jen "opera ční a informa ční st ředisko"). Velitel jednotek 
požární ochrany řídí záchranné a likvida ční práce v míst ě zásahu do p říchodu odpov ědného orgánu. 
  
 (3) Velitel zásahu 
a) organizuje záchranné a likvida ční práce s ohledem na zásady koordinace složek podl e § 1 a po 
konzultaci s vedoucími složek stanoví celkový postu p provedení záchranných a likvida čních prací; 
při tom vychází z typové činnosti složek p ři spole čném zásahu (§ 18), 
  
b) zajiš ťuje sou činnost mezi jednotlivými vedoucími složek, v četn ě ozna čení velitele zásahu, 
náčelníka a členy štábu velitele zásahu a vedoucího složky (§ 4) , 
  
c) ukládá p říkazy 8) vedoucím složek; síly a prost ředky složek nadále podléhají vedoucím složek, 
  
d) organizuje člen ění místa zásahu (§ 5), 
  
e) stanovuje v míst ě zásahu svého nástupce pro p řípad p ředání funkce velitele zásahu, 
  
f) organizuje spojení mezi místem zásahu a územn ě p říslušným opera čním a informa čním st řediskem 
při p ředávání informací (§ 6), 
  
g) vyhlašuje nebo up řesňuje pro místo zásahu odpovídající stupe ň poplachu územn ě p říslušného 



poplachového plánu integrovaného záchranného systém u (dále jen "poplachový plán"), 
  
h) povolává pot řebné množství sil a prost ředk ů složek na místo zásahu prost řednictvím územn ě 
příslušného opera čního a informa čního st řediska, a 
  
i) organizuje sou činnost složek s ostatními právnickými a fyzickými o sobami poskytujícími osobní 
a v ěcnou pomoc, se správními ú řady, s orgány obcí a jejich organiza čními složkami. 9) 
  
 (4) Velitel zásahu řídí p římo 
a) osoby, které ur čil do funkcí, nap říklad ná čelníka štábu velitele zásahu, velitele pr ůzkumné 
skupiny, velitele sektoru, velitele úseku, a 
  
b) vedoucí složek, vyjma t ěch, kte ří jsou pod p římým velením velitele sektoru nebo velitele 
úseku. 
  
 (5) Velitel zásahu odvolává 
a) osobu, kterou ur čil do funkce, pokud neplní nebo nem ůže plnit úkoly; za odvolané jmenuje 
jejich nástupce po konzultaci s p římým nad řízeným odvolaného v míst ě zásahu, a 
  
b) složku, která neplní nebo nem ůže plnit svoje úkoly anebo pokud její síly a prost ředky nejsou v 
míst ě zásahu pot řebné. 
  
 (6) V p řípad ě, že velitel zásahu nem ůže vykonávat svoje oprávn ění a plnit povinnosti, 
stává se velitelem zásahu 
a) nástupce, kterého ur čil v míst ě zásahu p ředem, 
  
b) jiný vedoucí složky, která provádí v míst ě zásahu p řevažující činnost, nebo 
  
c) zástupce odpov ědného orgánu za podmínek uvedených v odstavci 2. 
  
 (7) Zm ěna velitele zásahu se provádí tak, že odstupující v elitel zásahu sd ělí novému 
veliteli zásahu informace o situaci, cíli a priorit ách postupu složek v míst ě zásahu a oznámí 
přímo pod řízeným své odstoupení. Není-li ú čast odstupujícího velitele zásahu možná, nový velit el 
zásahu p řevzetí řízení zásahu oznámí sám. Nový velitel zásahu se ujm e řízení zásahu prohlášením, 
že řízení zásahu p řebírá a oznámí tuto skute čnost na územn ě p říslušné opera ční a informa ční 
st ředisko. Zárove ň poznamená tuto skute čnost ve zpráv ě o zásahu. 
  
 (8) Ve zpráv ě o zásahu se zaznamená čas zm ěny velitele zásahu, jeho jméno a p říjmení. 
  

§ 4 
 

Součinnost mezi vedoucími složek v míst ě zásahu 
 

 (1) Sou činnost mezi vedoucími složek je zajiš ťována prost řednictvím 
a) velitele zásahu, 
  
b) velitele sektoru nebo velitele úseku, jejichž úk oly jsou ve vztahu k řízení sou činnosti složek 
obdobné jako ve zvláštním právním p ředpisu, 10) 
  
c) štábu velitele zásahu, jehož vnit řní struktura je stanovena zvláštním právním p ředpisem, 11) 
nebo 
  
d) spojení. 
  
 (2) Vedoucí složky 
a) ohlašuje veliteli zásahu svoji p řítomnost, množství sil a prost ředk ů složky ihned poté, co se 
dostaví na místo zásahu, 
  
b) pod řizuje se p říkaz ům velitele zásahu, pop řípad ě velení velitele úseku nebo velitele sektoru 
(dále jen "nad řízený"), podává mu informace o pln ění úkol ů a o situaci v míst ě svého nasazení; v 
případ ě bezprost ředního ohrožení života sil je oprávn ěn zm ěnit rozhodnutí nad řízených, 
  
c) p ředává řízení složky po dobu nep řítomnosti nástupci, 
  
d) oznamuje nad řízenému vznik situace, kdy hrozí bezprost řední ohrožení zdraví a života sil 
složek, a činí neodkladná opat ření k ochran ě jejich život ů a zdraví, a 
  
e) p ředává veliteli zásahu pot řebné podklady pro zpracování zprávy o zásahu. 
  
 (3) Velitel zásahu, ná čelník a členové štábu velitele zásahu jsou ozna čeni podle 
zvláštního právního p ředpisu. 12) Jejich ozna čení zajiš ťuje Hasi čský záchranný sbor České 



republiky (dále jen "hasi čský záchranný sbor"). 
  
 (4) Vedoucí složky je v míst ě zásahu ozna čen reflexní vestou nebo rukávovou páskou. Toto 
ozna čení vyjad řuje také jeho p říslušnost ke složce. Každá složka si zabezpe čuje ozna čení sama. 
  

§ 5 
 

Organizace člen ění místa zásahu 
 

 (1) Velitel zásahu člení místo zásahu podle rozsahu mimo řádné události, pot řeb koordinace 
záchranných a likvida čních prací organiza čně na 
a) vn ější zónu pro uzav ření místa zásahu, 
  
b) nebezpe čnou zónu s charakteristickým nebezpe čím v míst ě zásahu, 
  
c) nástupní prostor, 
  
d) týlový prostor, 
  
e) dekontamina ční prostor, 
  
f) prostor pro poskytnutí zdravotní pé če osob postižených mimo řádnou událostí, 
  
g) shromaždišt ě evakuovaných, 
  
h) prostor pro náhradní ustájení evakuovaných nebo zachrán ěných zví řat, pop řípad ě též poskytnutí 
veterinární pé če, 
  
i) prostor pro umíst ění a identifikaci ob ětí, 
  
j) prostor p ředpokládaného ší ření mimo řádné události, 
  
k) úsek a sektor, p ři čemž úsekem se rozumí část místa zásahu, kde složky provádí záchranné a 
likvida ční práce, a sektorem se rozumí n ěkolik úsek ů. 
  
 (2) Velitel zásahu stanoví místo pro 
a) velitelské stanovišt ě, 
  
b) stanovišt ě štábu velitele zásahu, 
  
c) informování sd ělovacích prost ředk ů, a 
  
d) informování o osobách postižených mimo řádnou událostí. 
  

§ 6 
 

Koordinace složek s opera ční úrovní 
 

 (1) Za obsah, formu a aktuálnost informací odesíla ných z místa zásahu na územn ě p říslušné 
opera ční a informa ční st ředisko odpovídá velitel zásahu. Informace obsahují údaje o 
a) situaci v míst ě zásahu, 
  
b) času zahájení a ukon čení záchranných a likvida čních prací, 
  
c) nasazených silách a prost ředcích složek, jejich pot řebě, pop řípad ě o pot řebě jiné pomoci, 
údaje o činnosti složek, osobní a v ěcné pomoci poskytované v míst ě zásahu, 
  
d) vyhlášeném stupni poplachu v míst ě zásahu, 
  
e) zm ěně v obsazení funkce velitele zásahu, 
  
f) stavu záchranných a likvida čních prací v míst ě zásahu, 
  
g) zásadní zm ěně situace v míst ě zásahu v četn ě zran ění nebo usmrcení osob nebo vzniku rozsáhlých 
škod, 
  
h) odjezdu složek z místa zásahu, a 
  
i) významných informacích poskytnutých ve řejnosti. 
  
 (2) V p řípad ě pot řeby sou činnosti více složek p ředává ostatní složka 13) informace o 



vzniku mimo řádné události územn ě p říslušnému opera čnímu a informa čnímu st ředisku, u kterého je 
vedena v územn ě p říslušném poplachovém plánu. 
  

Koordinace složek na strategické úrovni 
 

§ 7 
 

Účel koordinace 
 

 Koordinace složek na strategické úrovni se provádí  za ú čelem 
a) zapojení sil a prost ředk ů v p ůsobnosti ministerstva, ostatních ministerstev, jiný ch správních 
úřadů, hejtman ů a starost ů obcí s rozší řenou p ůsobností v souladu s pot řebami záchranných a 
likvida čních prací, jakož i ochrany obyvatelstva podle úst ředního poplachového plánu a 
poplachového plánu kraje v souladu s vn ějšími havarijními plány a havarijním plánem kraje, 
popřípad ě s využitím zahrani ční pomoci, 
  
b) stanovení priorit záchranných a likvida čních prací p ři rozsáhlých mimo řádných událostech, 
zejména mezi r ůznými místy zásahu, 
  
c) zabezpe čení materiálních a finan čních podmínek 14) pro činnost složek p ři provád ění 
záchranných a likvida čních prací, a 
  
d) zajišt ění návaznosti záchranných a likvida čních prací s opat řeními pro krizové stavy. 
  

§ 8 
 

Koordinace ministerstvem 
 

 (1) Ministerstvo provádí úst řední koordinaci záchranných a likvida čních prací 
prost řednictvím Generálního ředitelství Hasi čského záchranného sboru České republiky (dále jen 
"generální ředitelství") podle § 7 odst. 3 zákona povoláváním a  nasazováním sil, prost ředk ů a 
koordinací pomoci 15) poskytované postiženému území  z jiných kraj ů, ostatními ministerstvy, 
jinými úst ředními správními ú řady a ze zahrani čí. 
  
 (2) P ři úst řední koordinaci záchranných a likvida čních prací generální ředitelství 
a) zabezpe čuje opat ření ve prosp ěch záchranných a likvida čních prací z úrovn ě ministerstva, 
ostatních ministerstev a jiných úst ředních správních ú řadů, 
  
b) analyzuje a hodnotí situaci v postiženém území s  využitím podklad ů poskytovaných ostatními 
správními ú řady a zpracovává návrhy na opat ření, 
  
c) eviduje a sleduje ú činnost nasazení sil a prost ředk ů, 
  
d) organizuje ochranu obyvatelstva postiženého územ í, 
  
e) dokumentuje činnost a postup p ři provád ění záchranných a likvida čních prací, 
  
f) zpracovává informace pro sd ělovací prost ředky, 
  
g) organizuje spojení ministerstva s postiženým úze mím, a 
  
h) udržuje a koordinuje spojení s p říslušnými krizovými štáby kraj ů a obcí prost řednictvím 
opera čních a informa čních st ředisek. 
  

§ 9 
 

Koordinace hejtmanem 
 

 (1) Hejtman koordinuje záchranné a likvida ční práce podle § 7; vychází p řitom z 
havarijních plán ů a spolupracuje s hasi čským záchranným sborem kraje. 
  
 (2) Krizový štáb kraje na krajské úrovni plní úkol y uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) až f) 
podle pokyn ů hejtmana, p ři čemž stálá pracovní skupina krizového štábu kraje vy užívá pracovišt ě 
zřízeného u hasi čského záchranného sboru kraje. Dále udržuje prost řednictvím opera čních a 
informa čních st ředisek spojení s p říslušnými krizovými štáby sousedících kraj ů, krizovými štáby 
obcí s rozší řenou p ůsobností v kraji a s generálním ředitelstvím. 
  

§ 10 
 

Koordinace starostou obce s rozší řenou p ůsobností 
 



 (1) Starosta obce s rozší řenou p ůsobností koordinuje záchranné a likvida ční práce podle § 
7; p ři tom vychází z havarijního plánu kraje nebo z vn ějších havarijních plán ů a spolupracuje s 
hasi čským záchranným sborem kraje. 
  
 (2) Krizový štáb obce s rozší řenou p ůsobností ve správním obvodu obce s rozší řenou 
působností plní úkoly uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) až f) podle pokyn ů starosty obce s 
rozší řenou p ůsobností. Dále udržuje prost řednictvím opera čních a informa čních st ředisek spojení s 
místem nebo místy zásahu, p říslušným krizovým štábem kraje, krizovými štáby sou sedících obcí s 
rozší řenou p ůsobností zasažených mimo řádnou událostí a s generálním ředitelstvím. 
  

§ 11 
 

 Krizový štáb kraje nebo krizový štáb obce s rozší řenou p ůsobností (dále jen "krizový 
štáb") svolává jeho z řizovatel zejména p ři krizových stavech nebo p ři vyhlášení zvláštního stupn ě 
poplachu územn ě p říslušného poplachového plánu 16) (dále jen "stupe ň poplachu"). Pokud nelze 
postupovat podle v ěty prvé, m ůže dát podn ět ke svolání krizového štábu řídící d ůstojník 
hasi čského záchranného sboru kraje, který m ůže sou časn ě svolat stálou pracovní skupinu krizového 
štábu; o jejím svolání neprodlen ě informuje z řizovatele krizového štábu a řídí činnost stálé 
pracovní skupiny krizového štábu do jeho rozhodnutí . 
  

ČÁST DRUHÁ 
 

ZÁSADY SPOLUPRÁCE OPERAČNÍCH ST ŘEDISEK ZÁKLADNÍCH SLOŽEK 
 

§ 12 
 

 (1) Opera ční st ředisko základní složky 17) vyhodnotí tís ňové volání, které je mu doru čeno, 
a pokud 
a) řešení mimo řádné události náleží do jeho v ěcné p ůsobnosti, vyžádá si v p řípad ě pot řeby 
spolupráci další základní složky prost řednictvím jejího opera čního st řediska, nebo 
  
b) řešení mimo řádné události nenáleží do jeho v ěcné nebo místní p ůsobnosti, p ředá p řijaté 
informace opera čnímu st ředisku základní složky, které je k řešení mimo řádné události p říslušné; 
pokud řešení této mimo řádné události vyžaduje sou činnost n ěkolika složek, p ředá p řijaté informace 
také územn ě p říslušnému opera čnímu a informa čnímu st ředisku, jehož prost řednictvím se vyžaduje 
sou činnost t ěchto složek. 
  
 (2) Opera ční st ředisko základní složky m ůže, pokud je to technicky možné, p řepojit tís ňové 
volání, které vyhodnotí podle odstavce 1 písm. b), přímo na základní složku, která je k řešení 
mimořádné události p říslušná, nebo na opera ční st ředisko místn ě p říslušné základní složky anebo 
na územn ě p říslušné opera ční a informa ční st ředisko. 
  
 (3) Základní složky jsou informovány o nebezpe čích vzniku mimo řádných událostí 
prost řednictvím opera čních a informa čních st ředisek. Je-li to nutné pro provád ění záchranných a 
likvida čních prací, opera ční a informa ční st řediska informují o nebezpe čích vzniku mimo řádných 
událostí ur čené osoby dot čených správních ú řadů s krajskou p ůsobností nebo s p ůsobností ve 
správním obvodu obcí s rozší řenou p ůsobností, osoby z ur čených obcí 17a) a právnické a fyzické 
osoby ur čené havarijním plánem kraje. 
  
 (4) Opera ční a informa ční st řediska si vym ěňují informace s opera čními st ředisky 
základních složek pro zpracování dokumentace integr ovaného záchranného systému a informace nutné 
pro vzájemnou spolupráci. 
  

ČÁST TŘETÍ 
 

PODROBNOSTI O ÚKOLECH OPERAČNÍCH A INFORMAČNÍCH ST ŘEDISEK 
 

§ 13 
 

 Opera ční a informa ční st ředisko plní následující úkoly: 
a) zabezpe čuje obsluhu telefonní linky tís ňového volání čísla 150 a v p řípadech ur čených 
ministerstvem také obsluhu telefonní linky jednotné ho evropského čísla tís ňového volání, 18) 112 
  
b) dokumentuje záchranné a likvida ční práce, na kterých se podílí, 
  
c) spolupracuje na zpracování dokumentace integrova ného záchranného systému, 
  
d) udržuje spojení s opera čními st ředisky základních složek a s ostatními složkami, s místy 
zásahu a s krizovými štáby, 



  
e) vyhlašuje odpovídající stupe ň poplachu p ři prvotním povolávání a nasazování sil a prost ředk ů 
složek na místo zásahu, jestliže je na tomto území více jak jedno místo zásahu, vyhlašuje 
odpovídající stupe ň poplachu pro území postižené mimo řádnou událostí, 
  
f) p ředává informaci o vyhlášeném t řetím nebo zvláštním stupni poplachu pro území posti žené 
mimořádnou událostí organiza čně vyššímu opera čnímu a informa čnímu st ředisku, a 
  
g) zapojuje se do mezinárodních záchranných operací  a do p řeshrani ční spolupráce p ři záchranných 
a likvida čních pracích podle zákona. 19) 
  

ČÁST ČTVRTÁ 
 

OBSAH DOKUMENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, ZP ŮSOB ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE A PODROBNOSTI O STUPNÍCH POPLACHŮ POPLACHOVÉHO PLÁNU 

 
§ 14 

 
Obsah a zpracování dokumentace integrovaného záchra nného systému 

 
 (1) Dokumentací integrovaného záchranného systému je 
a) havarijní plán kraje (§ 25) a vn ější havarijní plán (§ 26), 
  
b) dohoda o poskytnutí pomoci (§ 15), 
  
c) dokumentace o spole čných záchranných a likvida čních pracích a statistické p řehledy (§ 16), 
  
d) dokumentace o spole čných školeních, instruktážích a cvi čení složek (§ 17), 
  
e) typové činnosti složek p ři spole čném zásahu (§ 18), a 
  
f) územn ě p říslušný poplachový plán, kterým je úst řední poplachový plán integrovaného záchranného 
systému (dále jen "úst řední poplachový plán") nebo poplachový plán integro vaného záchranného 
systému kraje (dále jen "poplachový plán kraje") (§  19). 
  
 (2) Generální ředitelství zpracovává a vede dokumentaci integrovan ého záchranného systému 
uvedenou v odstavci 1 písm. b) až e) a úst řední poplachový plán. 
  
 (3) Hasi čský záchranný sbor kraje zpracovává a vede dokument aci integrovaného záchranného 
systému uvedenou v odstavci 1 písm. a) až d) a popl achový plán kraje. 
  
 (4) Pokud n ěkteré dokumenty uvedené v odstavci 1 obsahují zvláš tní 20) nebo utajované 
skute čnosti, 21) d ělí se dokumentace integrovaného záchranného systému  do ucelených samostatných 
částí, oddíl ů nebo kapitol takovým zp ůsobem, aby byla chrán ěna jen p říslušná část se zvláštní 
nebo utajovanou skute čností. 
  

§ 15 
 

Dohoda o poskytnutí pomoci 
 

 Dohodami o poskytnutí pomoci jsou 
a) písemné dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání, 22) které uzavírá generální 
ředitelství nebo hasi čský záchranný sbor kraje pro sestavení poplachových  plán ů a které stanovují 
rozsah poskytnutí pomoci ostatní složkou podle § 21  odst. 4 zákona, 
  
b) písemné dohody, kterými m ůže hasi čský záchranný sbor kraje nebo starosta obce p ředem sjednat 
způsob a rozsah osobní nebo v ěcné pomoci 23) pro pot řebu záchranných a likvida čních prací, a 
  
c) dohody podle § 10 odst. 2 písm. e) zákona; jejic h uzav ření se zve řej ňuje ve V ěstníku vlády pro 
orgány kraj ů a orgány obcí. 
  

§ 16 
 

Dokumentace o spole čných záchranných a likvida čních pracích a statistické p řehledy 
 

 (1) Složky zpracovávají vlastní dokumentaci o zách ranných a likvida čních pracích, které 
provád ěly v prvním nebo druhém stupni poplachu vyhlášeném pro místo zásahu. 
  
 (2) Velitel zásahu zpracovává zprávu o zásahu v p řípad ě vyhlášení t řetího nebo zvláštního 
stupn ě poplachu pro místo zásahu. P ředá ji hasi čskému záchrannému sboru kraje do 14 dn ů od 



ukon čení zásahu. Pokud je velitelem zásahu velitel jedno tky požární ochrany, je považována za 
zprávu o zásahu jím zpracovávaná zpráva o zásahu po dle zvláštního právního p ředpisu. 24) 
  
 (3) Hasi čský záchranný sbor kraje zpracovává zprávu o zásahu  v p řípad ě vyhlášení t řetího 
nebo zvláštního stupn ě poplachu pro ur čité území, které je postižené mimo řádnou událostí, a je-li 
na tomto území více jak jedno místo zásahu. P ředává ji hejtmanovi nebo starostovi obce s 
rozší řenou p ůsobností, pokud záchranné a likvida ční práce koordinovali. 
  
 (4) Zpráva o zásahu obsahuje údaje o vzniku mimo řádné události, provád ěných záchranných a 
likvida čních pracích, použitých silách, prost ředcích, postupu složek v míst ě zásahu, následcích 
mimořádné události, velikosti škod a uchrán ěných hodnot, po čtu usmrcených a zran ěných osob, po čtu 
zachrán ěných nebo evakuovaných osob, údaje o poskytnuté oso bní a v ěcné pomoci a grafické 
znázorn ění místa zásahu. 
  
 (5) Hasi čský záchranný sbor zpracovává statistiku o mimo řádných událostech spojených se 
spole čnými záchrannými a likvida čními pracemi složek podle zvláštního právního p ředpisu 25), 26) 
tak, aby statistické výstupy byly využitelné pro an alýzy mimo řádných událostí podle § 25 odst. 2 
písm. a) nebo podle zvláštního právního p ředpisu 27) anebo pro pot řeby obnovy území postiženého 
mimořádnou událostí, pop řípad ě i jiné analytické pot řeby složek nebo právnických a fyzických 
osob. 
  

§ 17 
 

Dokumentace o spole čných školeních, instruktážích a o cvi čení složek 
 

 (1) Dokumentace o spole čných školeních, instruktážích složek 28) (dále jen "odborná 
příprava") obsahuje téma a datum odborné p řípravy, seznam a podpisy osob, které se jí ú častnily, 
jména, p říjmení a podpisy osob, které odbornou p řípravu provedly. 
  
 (2) Dokumentace o cvi čení 29) složek obsahuje zejména cíl, nám ět a ú čel cvi čení, jméno a 
příjmení osoby, která je zodpov ědná za organizaci cvi čení, seznam zú častn ěných složek a 
předpokládaný postup p ři provedení cvi čení s časovými údaji. Uvedenou dokumentaci zpracovává 
hasi čský záchranný sbor kraje nebo generální ředitelství. Dokumentaci o cvi čení schvaluje p řed 
jeho provedením ten, kdo je oprávn ěn na řídit prov ěřovací cvi čení nebo taktické cvi čení podle § 17 
odst. 3 zákona. Po provedení cvi čení je dokumentace o cvi čení dopln ěna o vyhodnocení cvi čení a o 
přijaté záv ěry. 
  
 (3) Dokumentace o spole čné odborné p říprav ě a o cvi čení složek se ukládá u jejího 
zpracovatele po dobu 5 let. 
  

§ 18 
 

Typové činnosti složek p ři spole čném zásahu 
 

 Typové činnosti složek p ři spole čném zásahu, které vydává generální ředitelství, 30) 
obsahují postup složek p ři záchranných a likvida čních pracích s ohledem na druh a charakter 
mimořádné události. 
  

§ 19 
 

Územně p říslušný poplachový plán 
 

 (1) Územn ě p říslušný poplachový plán je uložen na územn ě p říslušném opera čním a 
informa čním st ředisku a obsahuje 
a) spojení na základní a ostatní složky, 
  
b) p řehled sil a prost ředk ů ostatních složek, v četn ě p řehledu sil a prost ředk ů pro pot řeby 
záchranných a likvida čních prací na základ ě smluvních vztah ů s fyzickými nebo právnickými 
osobami, jakož i zp ůsobu a rozsahu jejich povolávání v závislosti na st upních poplachu; v 
přehledu sil a prost ředk ů jsou zahrnuty také ty, které obec s rozší řenou p ůsobností, kraj nebo 
stát m ůže využít na základ ě platných mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které 
byly vyhlášeny ve Sbírce zákon ů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, 31) nebo na zá klad ě jiných 
dohod, 32) a 
  
c) zp ůsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a člen ů krizových štáb ů, 33) právnických 
osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do h avarijního plánu kraje nebo vn ějšího 
havarijního plánu. 
  
 (2) Úst řední poplachový plán se použije p ři úst řední koordinaci záchranných a likvida čních 
prací generálním ředitelstvím podle § 7 odst. 3 zákona. 
  



 (3) Poplachový plán kraje se použije, pokud je vyž adována pomoc podle § 20 odst. 2 zákona 
a pokud koordinaci záchranných a likvida čních prací provádí na krajské úrovni hasi čský záchranný 
sbor kraje nebo hejtman v p řípadech stanovených zákonem. 34) 
  
 (4) Poplachový plán kraje se použije, pokud je vyž adována pomoc podle § 20 odst. 2 zákona 
a pokud koordinaci záchranných a likvida čních prací provádí na úrovni obce s rozší řenou 
působností hasi čský záchranný sbor kraje nebo starosta obce s rozší řenou p ůsobností v p řípadech 
stanovených zákonem 35) anebo pokud jsou záchranné a likvida ční práce koordinovány v míst ě zásahu 
velitelem zásahu. 
  

Podrobnosti o stupních poplach ů 
 

§ 20 
 

 (1) Stupe ň poplachu p ředur čuje pot řebu sil a prost ředk ů pro záchranné a likvida ční práce v 
závislosti na rozsahu a druhu mimo řádné události a také na úrovni koordinace složek p ři spole čném 
zásahu uvedené v § 2. 
  
 (2) V rámci integrovaného záchranného systému se v yhlašují čty ři stupn ě poplachu. Čtvrtý 
stupe ň, který je ozna čen jako zvláštní, je stupn ěm nejvyšším. 
  
 (3) Pot řebný stupe ň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo opera ční 
a informa ční st ředisko 36) p ři prvotním povolávání složek na místo zásahu. Opera ční a informa ční 
st ředisko m ůže vyhlásit stupe ň poplachu pro ur čité území postižené mimo řádnou událostí, pokud je 
na n ěm více jak jedno místo zásahu. 
  

§ 21 
 

První stupe ň poplachu 
 

 První stupe ň poplachu je vyhlašován v p řípad ě, že 
a) mimo řádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho část, s výjimkou 
objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah, 37) j ednotlivé dopravní prost ředky osobní nebo 
nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m2, nebo 
  
b) záchranné a likvida ční práce provádí základní složky, které není nutno při spole čném zásahu 
nepřetržit ě koordinovat. 
  

§ 22 
 

Druhý stupe ň poplachu 
 

 Druhý stupe ň poplachu je vyhlašován v p řípad ě, že 
a) mimo řádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak je den objekt se složitými podmínkami pro 
zásah, jednotlivé prost ředky hromadné dopravy osob, cenný chov zví řat nebo plochy území do 10 000 
m2, 
  
b) záchranné a likvida ční práce provádí základní a ostatní složky z kraje,  kde mimo řádná událost 
probíhá, nebo 
  
c) je nutné nep řetržit ě koordinovat složky velitelem zásahu p ři spole čném zásahu. 
  

§ 23 
 

 T řetí stupe ň poplachu (1) T řetí stupe ň poplachu je vyhlašován v p řípad ě, že 
a) mimo řádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 o sob, část obce nebo areálu podniku, 
soupravy železni ční p řepravy, n ěkolik chov ů hospodá řských zví řat, plochy území do 1 km2, povodí 
řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silni ční doprav ě nebo o havárii v letecké doprav ě, 
nebo 
  
b) záchranné a likvida ční práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a 
prost ředky z jiných kraj ů, nebo 
  
c) je nutné složky p ři spole čném zásahu v míst ě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci 
štábu velitele zásahu a místo zásahu rozd ělit na sektory a úseky. 
  
 (2) Na základ ě rozhodnutí řídícího d ůstojníka hasi čského záchranného sboru kraje oznamuje 
opera ční a informa ční st ředisko kraje vyhlášení t řetího stupn ě poplachu poplachového plánu kraje 
hejtmanovi. Stejným zp ůsobem nebo na základ ě žádosti velitele zásahu se oznamuje vyhlášení 
t řetího stupn ě poplachu poplachového plánu kraje starostovi obce s rozší řenou p ůsobností. 
  



§ 24 
 

Zvláštní stupe ň poplachu 
 

 (1) Zvláštní stupe ň poplachu je vyhlašován v p řípad ě, že 
a) mimo řádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce  nebo plochy území nad 1 km2, 
  
b) záchranné a likvida ční práce provádí základní a ostatní složky v četn ě využití sil a prost ředk ů 
z jiných kraj ů, pop řípad ě je nutno použít pomoc podle § 22 zákona nebo zahra ni ční pomoci, 
  
c) je nutné složky p ři spole čném zásahu v míst ě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci 
štábu velitele zásahu a místo zásahu rozd ělit na sektory a úseky, nebo 
  
d) spole čný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni podle § 2 písm. c). 
  
 (2) Vyhlášení zvláštního stupn ě poplachu poplachového plánu kraje oznamuje opera ční a 
informa ční st ředisko kraje hejtmanovi. Stejným zp ůsobem nebo na základ ě rozhodnutí velitele 
zásahu se vyhlášení zvláštního stupn ě poplachu poplachového plánu kraje oznamuje starost ovi 
dot čené obce s rozší řenou p ůsobností. 
  
 (3) Po vyhlášení zvláštního stupn ě poplachu poplachového plánu kraje opera ční a informa ční 
st ředisko kraje povolává a nasazuje síly a prost ředky z kraje, koordinuje pomoc se sousedními 
kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupn ě poplachu poplachového plánu kraje generální 
ředitelství. Obdobným zp ůsobem koordinuje pomoc opera ční a informa ční st ředisko generálního 
ředitelství. 
  

ČÁST PÁTÁ 
 

ZÁSADY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ HAVARIJNÍHO  PLÁNU 
KRAJE A VNĚJŠÍHO HAVARIJNÍHO PLÁNU 

 
§ 25 

 
Havarijní plán kraje 

 
 (1) Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimo řádných událostí, které vyžadují 
vyhlášení t řetího nebo zvláštního stupn ě poplachu. 
  
 (2) Havarijní plán kraje zpracovává hasi čský záchranný sbor kraje za použití 
a) analýzy vzniku mimo řádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení úze mí kraje, 
  
b) podklad ů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími f yzickými osobami, 38) a 
  
c) podklad ů poskytnutých dot čenými správními ú řady, obecními ú řady, 39) jednotlivými složkami a 
ve spolupráci s nimi. 
  
 (3) Analýza vzniku mimo řádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení úze mí kraje se 
zhotovuje na základ ě analytických podklad ů p řipravených jednotlivými složkami v rozsahu jejich 
působnosti. Jejím obsahem jsou 
a) p řehled zdroj ů mimo řádných událostí, 
  
b) p řehled pravd ěpodobných mimo řádných událostí, v četn ě možnosti jejich vzniku, rozsahu a 
ohrožení pro území kraje, a 
  
c) p ředpokládané záchranné a likvida ční práce. 
  
 (4) Zp ůsob zpracování havarijního plánu kraje je uveden v příloze č. 1. 
  
 (5) Havarijní plán kraje se zpracovává v minimáln ě dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení 
havarijního plánu kraje se ukládá jako sou část krizového plánu kraje pro jednání bezpe čnostní 
rady kraje a krizového štábu kraje, druhé vyhotoven í se ukládá na opera čním a informa čním 
st ředisku kraje. 
  
 (6) Hasi čský záchranný sbor kraje p ředá složkám, správním ú řadům a obcím, které plní úkoly 
z havarijního plánu kraje, výpisy z havarijního plá nu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro 
případ vzniku mimo řádných událostí. 
  

Vnější havarijní plán 
 

§ 26 



 
 (1) Vn ější havarijní plán se zpracovává 
a) pro jaderné za řízení nebo pracovišt ě IV. kategorie 40) podle § 27 a 
  
b) pro objekty a za řízení, 41) u kterých je možnost vzniku závažné havá rie 42) zp ůsobené 
nebezpe čnými chemickými látkami a p řípravky 43) podle zvláštního právního p ředpisu. 26), 44) 
  
 (2) Vn ější havarijní plán se zpracovává minimáln ě ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení 
vnějšího havarijního plánu se ukládá jako sou část krizového plánu kraje pro jednání bezpe čnostní 
rady kraje a krizového štábu kraje, druhé vyhotoven í se ukládá na opera čním a informa čním 
st ředisku kraje. 
  

§ 27 
 

Vnější havarijní plán jaderného za řízení nebo pracovišt ě IV. kategorie 
 

 (1) Vn ější havarijní plán jaderného za řízení nebo pracovišt ě IV. kategorie zpracovává 
hasi čský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu se  nachází jaderné za řízení nebo pracovišt ě 
s velmi významným zdrojem ionizujícího zá ření, 45) u kterého je stanovena zóna havarijního 
plánování. 46) 
  
 (2) Pokud zóna havarijního plánování zasahuje na ú zemí více kraj ů, zpracují p říslušné 
hasi čské záchranné sbory t ěchto kraj ů díl čí části vn ějšího havarijního plánu pro p říslušnou část 
území svého kraje (dále jen "díl čí část") a p ředají je hasi čskému záchrannému sboru kraje, v 
jehož územním obvodu se nachází jaderné za řízení nebo pracovišt ě IV. kategorie se stanovenou 
zónou havarijního plánování (dále jen "koordinující  hasi čský záchranný sbor"). 
  
 (3) Koordinující hasi čský záchranný sbor sjednocuje postup p říslušných hasi čských 
záchranných sbor ů kraj ů p ři zpracování díl čích částí vn ějšího havarijního plánu, navrhuje a 
projednává jeho zm ěny, sestavuje vn ější havarijní plán pro celou zónu havarijního pláno vání, 
projednává jej s držitelem povolení k jednotlivým činnostem (dále jen "držitel povolení") a s 
dot čenými úst ředními správními ú řady. 
  
 (4) Zpracování vn ějšího havarijního plánu nebo jeho díl čí části vychází z podklad ů 
žadatele o povolení k jednotlivým činnostem (dále jen "žadatel o povolení") a držitele  povolení 
podle zvláštního právního p ředpisu 47) a díl čích podklad ů p řipravených p říslušnými krajskými 
úřady, složkami a obcemi. 
  
 (5) Zp ůsob zpracování vn ějšího havarijního plánu je uveden v p říloze č. 2. 
  
 (6) Projednání vn ějšího havarijního plánu s dot čenými obcemi a dot čenými správními ú řady 
ve svém správním obvodu zabezpe čuje p říslušný hasi čský záchranný sbor kraje. P řípadné spory p ři 
jeho projednání řeší hejtman kraje, který koordinuje p řípravu na řešení mimo řádných událostí v 
kraji. 49) 
  
 (7) Koordinující hasi čský záchranný sbor nebo hasi čský záchranný sbor kraje, který 
zpracoval vn ější havarijní plán, zajistí p ředání vyhotovení vn ějšího havarijního plánu žadateli o 
povolení nebo držiteli povolení, ministerstvu, Stát nímu ú řadu pro jadernou bezpe čnost a hasi čským 
záchranným sbor ům kraj ů, do jejichž územního obvodu zasahuje zóna havarijn ího plánování. 
  
 (8) Obce, správní ú řady s krajskou p ůsobností, správní ú řady s okresní p ůsobností a složky 
uvedené ve vn ějším havarijním plánu kraje a dot čené p ředpokládanou mimo řádnou událostí obdrží od 
koordinujícího hasi čského záchranného sboru po jednom vyhotovení výpisu  z vn ějšího havarijního 
plánu v rozsahu pot řebném pro rozpracování jejich činnosti pro p řípad vzniku mimo řádné události. 
  

§ 28 
 

 (1) Havarijní plán kraje a vn ější havarijní plán se zpracovávají a p ředávají vždy v 
listinné a elektronické podob ě; výpisy z t ěchto plán ů mohou být zpracovány a p ředány jen v 
elektronické podob ě. 
  
 (2) Vn ější havarijní plán se prov ěřuje minimáln ě jedenkrát za 3 roky cvi čením. 50) 
  
 (3) Dojde-li ke zm ěně, která má dopad na obsah havarijního plánu kraje a  vn ějšího 
havarijního plánu, provádí se bezodkladn ě jejich aktualizace. 
  
 (4) Ucelené samostatné části havarijního plánu kraje, vn ějšího havarijního plánu a výpisy 
z nich, které neobsahují zvláštní skute čnosti, 20) utajované skute čnosti 21) nebo skute čnosti, na 
které se nevztahuje povinnost ml čenlivosti, 51) mohou být zve řej ňovány, pokud to umož ňuje 
zvláštní právní p ředpis. 52) 
  



ČÁST ŠESTÁ 
 

ZÁSADY ZPŮSOBU KRIZOVÉ KOMUNIKACE A SPOJENÍ V INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM 
SYSTÉMU 

 
§ 29 

 
Zásady zp ůsobu krizové komunikace 

 
 (1) Krizová komunikace v integrovaném záchranném s ystému je organizována pro pot řebu 
jednotlivých úrovní koordinace uvedených v § 2 mezi  složkami, ministerstvy, jinými úst ředními 
správními ú řady, správními ú řady s krajskou p ůsobností nebo s p ůsobností ve správních obvodech 
obcí s rozší řenou p ůsobností, orgány kraj ů a orgány obcí (dále jen "subjekty krizové komunika ce") 
a u každého z t ěchto subjekt ů. 
  
 (2) Ke krizové komunikaci slouží 
a) ú čelová telekomunika ční sí ť ministerstva, která zabezpe čuje hlasovou a datovou komunikaci a 
připojení hromadné radiokomunika ční sít ě integrovaného záchranného systému, 
  
b) hromadná radiokomunika ční sí ť integrovaného záchranného systému provozovaná mini sterstvem a 
její využití k b ěžnému provozu složek jako jediného radiokomunika čního prost ředku se používá tam, 
kde byl ukon čen p řechod z radiokomunika čních technologií do hromadné sít ě, 
  
c) ve řejná pevná telekomunika ční sí ť, ve které je spojení jišt ěno v rámci regula čních opat ření 
uplatn ěním p řednostního spojení, 
  
d) ve řejná mobilní telekomunika ční sí ť, ve které je spojení jišt ěno v rámci regula čních opat ření 
uplatn ěním p řednostního spojení, 
  
e) prost ředky mobilní telekomunika ční sít ě vy člen ěné k zajišt ění spojení orgán ů krizového řízení 
a obcí, 
  
f) záložní rádiová sí ť v p římém režimu na ur čeném kmito čtu, p řípadn ě v režimu umož ňujícím 
propojení, 
  
g) spojky nebo vytvo řená rádiová sí ť pro tranzitní p řenos zpráv, které se použijí p ři selhání 
všech technologií, nebo 
  
h) mobilní telekomunika ční sít ě a za řízení, jejichž nasazení m ůže povolit velitel zásahu nebo 
územně p říslušné opera ční a informa ční st ředisko p ři nedostate čné kapacit ě standardn ě používaných 
spojovacích prost ředk ů. 
  
 (3) Pokud je to možné, zabezpe čuje se v telekomunika čních sítích podle odstavce 2 písm. a) 
až e) identifikace ú častnické stanice volajícího. 
  

§ 30 
 

Organizace spojení v integrovaném záchranném systém u 
 

 (1) Vzájemné spojení subjekt ů krizové komunikace se zabezpe čuje podle § 29 odst. 2 písm. 
a) až c) nebo písm. e). 
  
 (2) Spojení mezi složkami v míst ě zásahu a z místa zásahu na opera ční a informa ční 
st ředisko se zabezpe čuje podle § 29 odst. 2 písm. b) a d). Nelze-li post upovat podle v ěty prvé, 
spojení se zabezpe čuje podle § 29 odst. 2 písm. c) a písm. e) až h). 
  
 (3) Spojení mezi opera čními st ředisky základních složek se zabezpe čuje podle § 29 odst. 2 
písm. a) až e). Nelze-li postupovat podle v ěty prvé, je zabezpe čeno spojení podle § 29 odst. 2 
písm. f) nebo g) tak, aby bylo vzájemn ě na sob ě nezávislé. 
  
 (4) Spojení mezi opera čním a informa čním st řediskem a opera čními st ředisky, dispe činky 
nebo pracovišti ostatních složek se zabezpe čuje podle § 29 odst. 2 písm. c) a d) a p řípadn ě po 
schválení ministerstvem také podle § 29 odst. 2 pís m. a) a b). 
  
 (5) Organizaci spojení pro zajišt ění vlastních činností složky provádí každá složka 
samostatn ě. 
  

ČÁST SEDMÁ 
 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 31 
 

Zrušovací ustanovení 
 

 Zrušuje se vyhláška č. 25/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke zpr acování 
havarijního plánu okresu a vn ějšího havarijního plánu. 
  

§ 32 
 

Účinnost 
  

 Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 25,  27 a 28, která 
nabývají ú činnosti dnem 30. června 2002. 
 

Ministr: 
Mgr. Gross v. r. 

 
Příl.1 

Způsob zpracování havarijního plánu kraje 
 

     (1) Havarijní plán kraje se člení na 
A. informa ční část, 
B. operativní část a 
C. plány konkrétních činností. 
 
     (2) Havarijní plán kraje  obsahuje textové dok umenty dopln ěné 
grafickou dokumentací, kterou tvo ří mapy,1) grafy a schémata. 
 
                       A. Informa ční část 
 
     (1) Charakteristiku kraje tvo ří část 
a) geografická, 
b) demografická, 
c) klimatická a hydrologická a 
d) popis infrastruktury. 
 
     (2) Pro  jednotlivé  druhy  mimo řádných  událostí  se  uvedou 
skute čnosti zjišt ěné analýzou možného vzniku mimo řádných událostí, 
ve které se uvede 
a) místo možného vzniku, 
b) pravd ěpodobnost vzniku, 
c) rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách, 
d) seznam obcí  v četn ě p řehledu o  po čtu jejich obyvatel  a seznam 
   právnických osob  a podnikajících fyzických  oso b zahrnutých do 
   havarijního plánu kraje,2) 
e) ohrožení obyvatelstva, 
f) p ředpokládané škody, 
g) p ředpokládané následky vyvolané mimo řádnou událostí, 
h) zásady pro provedení záchranných a likvida čních prací, 
i) p ředpokládané   množství   sil   a   prost ředk ů  pro  záchranné 
   a likvida ční práce, 
j) popis p říslušné části (ke konkrétnímu druhu mimo řádné události) 
   struktury  organizace  havarijní   p řipravenosti  kraje  v četn ě 
   uvedení p ůsobnosti složek, 
k) popis využitelné části (ke  konkrétnímu druhu a místu mimo řádné 
   události)  systému  vyrozum ění  a  varování  v rámci organizace 
   záchranných a likvida čních prací a ochrany obyvatelstva, 
l) možnosti  asanace p ředpokládaných  následk ů mimo řádné události, 
   s uvedením  odpov ědnosti za  provedení jednotlivých  asana čních 
   opat ření, a 
m) vý čet mimo řádných událostí, které  p řesahují hranice kraje nebo 
   mohou vzniknout  na území kraje  anebo se mohou  ší řit z jiných 
   kraj ů. 
 
     (3) P ři možnosti  vzniku jednoho druhu  mimo řádné události na 
více  místech  území  kraje  a  za  obdobných místn ích podmínek se 
podrobn ě popíše  nejvíce nebezpe čná varianta;  u ostatních variant 
se uvedou pouze odlišnosti a specifika. 



 
                       B. Operativní část 
 
     Síly  a  prost ředky  pro  záchranné  a  likvida ční  práce  se 
s ohledem  na pomoc  vyžadovanou podle  § 20  odst.  1  a 2  zákona 
uvedou jen  tehdy, pokud nejsou  zahrnuty v poplach ových  plánech, 
při čemž  poplachový  plán  kraje  se  k  havarijnímu  p lánu  kraje 
přiloží. Síly a prost ředky pro záchranné a likvida ční práce, které 
nejsou  zahrnuty v  poplachovém plánu  kraje, se  u vedou s  t ěmito 
údaji: 
a) pomoc poskytovaná sousedním kraj ům zahrnuje 
   1. mimo řádné   události,   p ři   nichž   bude  pomoc  zpravidla 
      realizována, 
   2. síly a prost ředky ur čené k pomoci, 
   3. zp ůsob povolání sil a prost ředk ů  ur čených k pomoci a jejich 
      zapojení do záchranných a likvida čních prací a 
   4. odpov ědnost za vyslání, 
b) pomoc, která m ůže být poskytnuta ze sousedních kraj ů, zahrnuje 
   1. mimo řádné   události,   p ři   nichž   bude  zpravidla  pomoc 
      vyžadována, 
   2. síly a prost ředky ur čené k pomoci, 
   3. zp ůsob povolání sil a prost ředk ů  ur čených k pomoci a jejich 
      zapojení do záchranných a likvida čních prací a 
   4. odpov ědnost za vyslání, 
c) pomoc, která m ůže být poskytnuta z úst řední úrovn ě, zahrnuje 
   1. mimo řádné   události,   p ři   nichž   bude  zpravidla  pomoc 
      vyžadována, 
   2. síly a prost ředky ur čené k pomoci, 
   3. zp ůsob povolání sil a prost ředk ů  ur čených k pomoci a jejich 
      zapojení do záchranných a likvida čních prací a 
   4. odpov ědnost za vyslání, 
d) zp ůsob vyrozum ění o mimo řádné události a spojení. 
 
               C. Druhy plán ů konkrétních činností 
 
     (1) Za ú čelem konkrétních  činností pro provád ění záchranných 
a likvida čních prací na území kraje se zpracovává plán: 
a) vyrozum ění, 
b) traumatologický, 
c) varování obyvatelstva, 
d) ukrytí obyvatelstva, 
e) individuální ochrany obyvatelstva, 
f) evakuace obyvatelstva, 
g) nouzového p řežití obyvatelstva, 
h) monitorování, 
i) pohotovostní plán veterinárních opat ření,3) 
j) ve řejného po řádku a bezpe čnosti, 
k) ochrany kulturních památek, 
l) hygienických a protiepidemických opat ření, 
m) komunikace s ve řejností a hromadnými informa čními prost ředky, 
n) odstran ění odpad ů. 
 
     (2) Plán vyrozum ění obsahuje zp ůsob 
a) p ředání prvotní informace o mimo řádné události, 
b) vyrozum ění a povolání ostatních složek, 
c) informování hejtmana a starost ů obcí s rozší řenou p ůsobností a 
d) podávání  informací  o   mimo řádné  události  krajskému  ú řadu, 
   obecním ú řadům obcí s  rozší řenou p ůsobností, ostatním správním 
   ú řadům a obecním ú řadům obcí, jichž se dotýká vyrozum ění. 
 
     (3) Traumatologický plán obsahuje 
a) postupy    zdravotnických   za řízení4)    a   správních   ú řadů 
   a organizaci zajišt ění neodkladné zdravotnické pé če a zdravotní 
   pomoci obyvatelstvu postiženému mimo řádnou událostí nebo osobám 
   provád ějícím   záchranné   a   likvida ční   práce,  pokud  byly 
   v souvislosti s mimo řádnou událostí zdravotn ě postiženy, 
b) zp ůsob    zabezpe čení    zdravotnické    pomoci    evakuovanému 
   a ukrývanému obyvatelstvu a 
c) zásady ochrany  ve řejného zdraví v  prostorech i mimo  prostory 
   mimo řádné události,  režimy ochrany zdraví  zasahujících  složek 
   integrovaného  záchranného systému  a dot čených  zdravotnických 



   za řízení. 
 
     (4) Plán varování obyvatelstva obsahuje 
a) p řehled vyrozumívacích center a koncových prvk ů varování, 
b) zp ůsob varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpe čí, 
c) varovný signál a jeho význam a náhradní zp ůsob varování, 
d) zp ůsob p ředání tís ňových informací, 
e) zp ůsob informování o ukon čení nebezpe čí ohrožení a 
f) rozd ělení odpov ědnosti za provedení varování obyvatelstva. 
 
     (5) Plán ukrytí obyvatelstva obsahuje 
a) zásady zabezpe čení ukrytí, 
b) p řehled stálých úkryt ů po  správních obvodech obcí s rozší řenou 
   p ůsobností,  s  vyzna čením  typu  úkrytu  a kapacity ukrývaných 
   osob, 
c) p řehled  o vhodných  prostorech pro  vybudování impro vizovaných 
   úkryt ů a 
d) rozd ělení odpov ědnosti za ukrytí obyvatelstva. 
 
     (6) Plán individuální ochrany obyvatelstva obs ahuje 
a) zp ůsob  improvizované  ochrany  dýchacích  cest,  o čí a povrchu 
   t ěla, 
b) množství  a  strukturu   prost ředk ů  individuální  ochrany  pro 
   vybrané kategorie osob a místa jejich uskladn ění, 
c) zabezpe čení a  zp ůsob provedení výdeje  prost ředk ů individuální 
   ochrany a 
d) rozd ělení   odpov ědnosti  za   provedení  individuální  ochrany 
   obyvatelstva. 
 
     (7) Plán evakuace obyvatelstva obsahuje 
a) zásady provád ění evakuace, 
b) rozsah evakua čních opat ření, 
c) zabezpe čení evakuace, 
d) orgány pro řízení evakuace a zp ůsob jejich vyrozum ění a 
e) rozd ělení odpov ědnosti za provedení evakuace obyvatelstva. 
 
     (8) Plán nouzového p řežití obyvatelstva obsahuje 
a) nouzové ubytování, 
b) nouzové zásobování potravinami, 
c) nouzové zásobování pitnou vodou, 
d) nouzové základní služby obyvatelstvu, 
e) nouzové dodávky energií, 
f) organizování humanitární pomoci a 
g) rozd ělení  odpov ědnosti  za   provedení  opat ření  pro  nouzové 
   p řežití obyvatelstva. 
 
     (9) Plán monitorování obsahuje 
a) p řehled   stacionárních   a   mobilních   prost ředk ů  a  jejich 
   rozmíst ění, 
b) sledované veli činy pro monitorování, 
c) zp ůsob vyhodnocování a p ředávání zjišt ěných hodnot a 
d) rozd ělení odpov ědnosti za provedení monitorování. 
 
     (10) Pohotovostní plán veterinárních opat ření3) obsahuje 
a) p řehled   p řipravených   mimo řádných   veterinárních   opat ření 
   a zp ůsob jejich provád ění, 
b) síly a prost ředky k jejich zabezpe čení, 
c) rozd ělení odpov ědnosti za jejich provedení a 
d) zp ůsob provád ění dezinfekce osob, zví řat a prost ředk ů. 
 
     (11) Plán ve řejného po řádku a bezpe čnosti obsahuje 
a) zp ůsob zabezpe čení ve řejného po řádku a bezpe čnosti a 
b) rozd ělení  odpov ědnosti   za  provedení  opat ření   na  ochranu 
   ve řejného po řádku a bezpe čnosti. 
 
     (12) Plán ochrany kulturních památek obsahuje 
a) p řehled movitých a nemovitých kulturních památek, 
b) zp ůsob zabezpe čení jejich ochrany p řed ú činky havárií a 
c) rozd ělení odpov ědnosti za provedení ochrany kulturních památek. 
 
     (13) Plán hygienických a protiepidemických opa t ření obsahuje 



a) p řehled p řipravených hygienicko-epidemiologických opat ření, 
b) zp ůsob jejich provád ění, 
c) síly a prost ředky k jejich zabezpe čení, 
d) pohotovostní  plán pro  p řípad výskytu  nebezpe čných infek čních 
   nemocí a 
e) rozd ělení  odpov ědnosti za  provedení plánovaných  hygienických 
   a protiepidemických opat ření. 
 
     (14) Plán komunikace  s ve řejností a  hromadnými informa čními 
prost ředky obsahuje 
a) p řehled spojení na hromadné informa ční prost ředky, 
b) texty  nebo  nahrávky   televizních  a  rozhlaso vých  tís ňových 
   informací, 
c) frekvence vysílání rozhlasových stanic, 
d) zp ůsob ov ěření pr ůniku tís ňových informací, 
e) náhradní zp ůsoby pro informování ve řejnosti, 
f) formy, zp ůsoby a postupy p ři poskytování informací obyvatelstvu 
   o skute čném   ohrožení   a   následn ě   p řijímaných  opat řeních 
   k ochran ě obyvatelstva, 
g) organiza ční a materiální zabezpe čení tiskového st řediska a 
h) rozd ělení odpov ědnosti za komunikaci  s ve řejností a hromadnými 
   informa čními prost ředky. 
 
     (15) Plán odstran ění odpad ů  vzniklých p ři mimo řádné události 
obsahuje 
a) zp ůsob  odstran ění  odpad ů   a  složky  provád ějící  odstran ění 
   odpad ů, 
b) p řehled  skládek,  spaloven  a  jiných  za řízení  na odstran ění 
   odpad ů a nebezpe čných odpad ů, 
c) rozd ělení odpov ědnosti za odstran ění odpad ů a 
d) stanovení dozoru p ři odstran ění odpad ů. 
  

Příl.2 
Způsob zpracování vn ějšího havarijního plánu 

 
    (1) Pro  pot řeby  zpracování  vn ějšího  havarijního  plánu se 
území zóny havarijního plánování rozd ělí na sektory s až šestnácti 
pravidelnými výse čemi v závislosti na  sm ěru v ětru a na soust ředné 
kruhy. V okolí jaderného za řízení nebo pracovišt ě IV. kategorie je 
st ředový  prostor (zpravidla  kruhový), ve  kterém jso u  p říslušná 
a p ředem stanovená opat ření uplat ňována  bez ohledu na sm ěr ší ření 
radioaktivních  látek  a  bez   ohledu  na  výsledk y  monitorování 
radia ční  situace.  P řesný  pr ůběh  hranic  sektor ů  a  st ředového 
prostoru se p řizp ůsobí místním územním a demografickým pom ěr ům. 
 
     (2) Ochranná opat ření  mají formu plán ů  konkrétních činností 
pro  p říslušné   sektory  zóny  havarijního   plánování.  Vymezení 
velikosti  zóny  havarijního  plánování  stanoví  S tátní  ú řad pro 
jadernou bezpe čnost1) na základ ě návrhu držitele povolení.2) 
 
     (3) Vn ější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. 
Textová část obsahuje údaje informa čního a operativního charakteru 
a plány  konkrétních  činností.  Grafická  část  obsahuje  mapy,3) 
grafy,  schémata,  rozmíst ění  sil  a  prost ředk ů,  zp ůsoby vedení 
záchranných   a   likvida čních   prací,   sm ěry   možnosti  ší ření 
radioaktivních látek p ři radia ční havárii apod. 
 
     (4) Vn ější havarijní plán se člení na 
A. informa ční část, 
B. operativní část a 
C. plány konkrétních činností. 
 
                       A. Informa ční část 
 
     (1) Informa ční část obsahuje 
a) obecnou charakteristiku jaderného  za řízení nebo pracovišt ě IV. 
   kategorie, 
b) charakteristiku   území,  zejména   po  stránce   demografické, 
   geografické a klimatické, a popis infrastruktury  na území, 
c) seznam  obcí   v četn ě  p řehledu  o  po čtu   obyvatel  a  seznam 
   právnických a podnikajících fyzických osob, kter é jsou zahrnuty 



   do vn ějšího havarijního plánu, 
d) výsledky  analýz  možných  radia čních  havárií a radiologických 
   následk ů na obyvatelstvo, zví řata a životní prost ředí, 
e) systém   klasifikace   radia čních   havárií   podle   vnit řního 
   havarijního plánu, 
f) požadavky  na  ochranu  obyvatelstva  a  životní ho prost ředí ve 
   vztahu k zásahovým úrovním p ři radia ční havárii,4) 
g) popis  struktury  organizace  havarijní  p řipravenosti  v  zón ě 
   havarijního plánování  v četn ě uvedení kompetencí  jejích složek 
   k provád ění pot řebných činností a 
h) popis systému  vyrozum ění a varování,  který obsahuje vazby  na 
   držitele  povolení, a  p ředávání informací  v rámci  organizace 
   havarijní p řipravenosti v zón ě havarijního plánování. 
 
     (2) Ke zpracování částí uvedených v  odstavci 1 písm. b) a c) 
se využijí havarijní plány kraj ů. 
 
                       B. Operativní část 
 
     (1) Operativní  část  udává  p řehled  p řipravených  opat ření, 
která jsou provád ěna držitelem  povolení po vyrozum ění o podez ření 
na  vznik nebo  p ři  potvrzení  vzniku radia ční  havárie. Hasi čský 
záchranný  sbor  kraje  rozpracovává  řešení jednotlivých opat ření 
v závislosti  na p ředpokládané  radia ční situaci  a její o čekávané 
časové posloupnosti. Provedení  jednotlivých opat ření se zajiš ťuje 
podle plán ů  konkrétních činností v  závislosti na zp ůsobu  ší ření 
uniklých radioaktivních látek. 
 
     (2) Operativní část obsahuje 
a) úkoly  správních  ú řadů,  obcí  a  složek,  kterých  se  týkají 
   opat ření z vn ějšího havarijního plánu, 
b) zp ůsob koordinace řešení radia ční havárie, 
c) kritéria pro vyhlášení odpovídajících krizových stav ů, jestliže 
   vn ější  havarijní   plán  k  řešení   radia ční  havárie  zjevn ě 
   neposta čuje, 
d) zp ůsob  zabezpe čení  informa čních  tok ů  p ři  řízení  likvidace 
   následk ů radia ční havárie a 
e) zásady činnosti p ři rozší ření  nebo možnosti rozší ření následk ů 
   radia ční havárie  mimo zónu havarijního  plánování a spol upráci 
   správních ú řadů  a obcí, kterých se  týkají opat ření z vn ějšího 
   havarijního plánu. 
 
                  C. Plány konkrétních činností 
 
     (1) Za ú čelem konkrétních  činností pro provád ění záchranných 
a likvida čních prací na území kraje se zpracovává plán: 
a) vyrozum ění, 
b) varování obyvatelstva, 
c) záchranných a likvida čních prací, 
d) ukrytí obyvatelstva, 
e) jodové profylaxe, 
f) evakuace osob, 
g) individuální ochrany osob, 
h) dekontaminace, 
i) monitorování, 
j) regulace pohybu osob a vozidel, 
k) traumatologický, 
l) pohotovostní plán veterinárních opat ření, 
m) regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a  vody, 
n) opat ření p ři úmrtí osob v zamo řené oblasti, 
o) zajišt ění ve řejného po řádku a bezpe čnosti, 
p) komunikace s ve řejností a hromadnými informa čními prost ředky. 
 
     (2) Plán  vyrozum ění,  kterým  se  rozumí  neprodlené p ředání 
informace o mimo řádné události, obsahuje 
a) jména  osob a  názvy  institucí,  adresy a  zp ůsoby kontaktního 
   spojení na 
   1. opera ční  a   informa ční  st řediska  a   opera ční  st řediska 
      základních složek p ůsobící na území kraje, 
   2. p říslušné zam ěstnance kraje za řazené do krajského ú řadu, 
   3. p říslušné zam ěstnance ostatních složek, 



   4. p řípadné další krajské nebo obecní ú řady dot čené plánovanými 
      opat řeními, 
   5. další  územní  správní  ú řady  a  obce  dot čené  plánovanými 
      opat řeními, 
   6. úst řední  správní ú řady  a opera ční  st řediska s  celostátní 
      p ůsobností dot čené plánovanými opat řeními, 
b) výpis ze systému  vyrozum ění zabezpe čovaného držitelem povolení 
   a 
c) činnosti  každé  zasahující  složky  a  p říslušných zam ěstnanc ů 
   kraje   za řazených   do   krajských   ú řadů,  zam ěstnanc ů  obcí 
   s rozší řenou  p ůsobností  za řazených  do  obecního  ú řadu  obce 
   s rozší řenou  p ůsobností  a   zam ěstnanc ů  obcí  za řazených  do 
   obecního  ú řadu, která  je provád ěna  po vyrozum ění,  nap říklad 
   vyhlášení poplachu nebo zabezpe čení svozu. 
 
     (3) Plán  varování  obyvatelstva,  který  vych ází  z podklad ů 
o varování zabezpe čovaném držitelem povolení, obsahuje 
a) hlavní  zp ůsob  varování  obyvatelstva  v četn ě popisu činnosti, 
   kterou má obyvatelstvo po varování vykonat, a 
b) náhradní zp ůsob varování obyvatelstva. 
 
     (4) Plán záchranných a likvida čních prací obsahuje 
a) pot řebu p ředur čených  sil a prost ředk ů, která  vychází z územn ě 
   p říslušného poplachového plánu, 
b) seznam složek  ur čených k pln ění úkol ů  p ři radia ční havárii na 
   jaderném za řízení nebo pracovišti IV. kategorie, 
c) zp ůsob vyrozum ění a povolání t ěchto složek, 
d) vybavenost ochrannými a technickými prost ředky, 
e) p ředur čenost  k  pln ění  konkrétních  úkol ů  v četn ě konkrétního 
   možného nasazení, 
f) pravd ěpodobnou lokalitu jejich nasazení, 
g) trasu p říjezdu a odjezdu složek, 
h) zp ůsob řízení zásahu, 
i) maximální  dobu nasazení  složek v  míst ě zásahu  s ohledem  na 
   ohrožení zdraví sil, 
j) materiální, technické a zdravotnické zabezpe čení složek a 
k) zp ůsob  provád ění  dekontaminace  a  dozimetrické kontroly osob 
   a techniky. 
 
     (5) Plán ukrytí obyvatelstva s  ohledem na pod mínky stanovené 
zvláštním právním p ředpisem4) obsahuje 
a) zp ůsoby vhodného ukrytí osob v zón ě havarijního plánování, 
b) zásady pro chování obyvatelstva p ři ukrytí a 
c) zásady zásobování ukrytého obyvatelstva potravin ami a vodou. 
 
     (6) Plán  jodové profylaxe,  která je  provád ěna za  podmínek 
stanovených   zvláštním   právním   p ředpisem,4)   obsahuje  po čty 
profylaktik,   zp ůsoby   distribuce,   obm ěny   a  použití  jodové 
profylaxe. 
 
 
     (7) Plán  evakuace  osob,  která  je  provád ěna  za  podmínek 
stanovených zvláštním právním p ředpisem,4)  se p řipravuje pro zónu 
havarijního plánování. Plán evakuace obsahuje 
a) zásady provád ění evakuace, 
b) p ředpokládané po čty evakuovaných osob, 
c) rozsah evakua čních opat ření, 
d) zabezpe čení evakuace, 
e) orgány ur čené pro řízení evakuace a zp ůsob jejich vyrozum ění, 
f) rozd ělení odpov ědnosti za provedení evakuace a 
g) monitorování evakuovaných osob a dekontamina čních stanoviš ť. 
 
     (8) Plán individuální ochrany osob obsahuje 
a) možnosti a zp ůsob použití  improvizovaných prost ředk ů k ochran ě 
   dýchacích cest, o čí a povrchu t ěla, 
b) množství  a  strukturu  prost ředk ů  individuální ochrany, místa 
   jejich uskladn ění a zabezpe čení  jejich výdeje (pokud se jejich 
   použití p ředpokládá), 
c) zp ůsob nakládání s použitými prost ředky individuální ochrany. 
 
     (9) Plán dekontaminace obsahuje 



a) seznam stanoviš ť a objekt ů pro provedení dekontaminace, 
b) zp ůsob   provedení   dekontaminace   osob   a  od ěvů,  objekt ů, 
   dopravních  a  jiných  prost ředk ů  a  území  v zón ě havarijního 
   plánování, 
c) síly a  prost ředky pro dekontaminaci,  zp ůsob jejich vyrozum ění 
   a nasazení, 
d) zp ůsob radia ční kontroly po provedení dekontaminace a 
e) zp ůsob zabezpe čení náhradního oble čení pro kontaminované osoby. 
 
     (10) Plán   monitorování  obsahuje   zp ůsob  p ředávání  zpráv 
o výsledcích  monitorování  z  celostátní  radia ční a monitorovací 
sít ě České  republiky5) a zp ůsob nakládání  se zjišt ěnými údaji od 
držitele povolení a zp ůsob jejich p ředávání. 
 
     (11) Plán regulace pohybu osob a vozidel obsah uje 
a) stanovení hranic uzav řeného prostoru, 
b) ur čení vstupních a výstupních míst, 
c) zp ůsob regulace pohybu osob, 
d) síly  a   prost ředky  pro  zabezpe čení   regulace  pohybu  osob 
   a vozidel,  jejich   vyrozum ění,  nasazení  a   odpov ědnost  za 
   provedení úkol ů a 
e) úkoly p ři regulaci pohybu osob a vozidel. 
 
     (12) Traumatologický   plán,   kterým   se   u pravuje  zp ůsob 
odborného léka řského vyšet ření a léka řské pé če, obsahuje 
a) zásady a postupy p ři realizaci zdravotnické pomoci obyvatelstvu 
   nebo jednotlivým  osobám, které byly  v souvislo sti s  radia ční 
   havárií  ozá řeny  (zevní  ozá ření,  vnit řní  kontaminace)  nebo 
   postiženy  kombinací polytraumat,  a osobám,  kt eré zabezpe čují 
   opat ření  ke  snížení  ozá ření  nebo  které provád ějí záchranné 
   práce  a které  byly v  souvislosti s  radia ční havárií ozá řeny 
   (zevní ozá ření,  vnit řní kontaminace) nebo  postiženy kombinací 
   polytraumat, a 
b) zp ůsob  zabezpe čení zdravotnické  pomoci evakuovanému, p řípadn ě 
   ukrytému obyvatelstvu. 
 
     (13) Pohotovostní  plán  veterinárních   opat ření  k  ochran ě 
hospodá řských zví řat p ři radia ční havárii obsahuje 
a) po čty a umíst ění hospodá řských zví řat, 
b) opat ření  p řipravená   pro  jejich  p řežití   a  zp ůsob  jejich 
   zabezpe čení, 
c) hospodá řské  zví řectvo  ur čené  k  evakuaci,  jeho po čty, trasy 
   p řesunu,  zp ůsoby  jeho  ošet řování  a  místa  jeho  následného 
   umíst ění, 
d) zp ůsob veterinárního t říd ění a dekontaminace zví řat a 
e) opat ření  v ůči  hospodá řskému   zví řectvu  zasaženému  radia ční 
   havárií v četn ě likvidace uhynulých zví řat. 
 
     (14) Plán  regulace  distribuce  a  požívání  potravin, krmiv 
a vody obsahuje 
a) zp ůsob kontroly zne čišt ění potravin, krmiv a vody radionuklidy, 
b) zp ůsob vydání pokynu k regulaci, 
c) varianty možné regulace, 
d) zp ůsob likvidace potravin a krmiv zne čišt ěných radionuklidy a 
e) zp ůsob  zajišt ění  a   distribuce  nezávadných  potravin,  vody 
   a krmiv. 
 
     (15) Plán opat ření p ři úmrtí osob v zamo řené oblasti obsahuje 
způsob 
a) vyhledání zem řelých osob a jejich identifikace, 
b) zacházení s kontaminovanými t ělesnými poz ůstatky zem řelých osob 
   a 
c) poh řbení osob. 
 
     (16) Plán zajišt ění ve řejného  po řádku a bezpe čnosti obsahuje 
způsob jejich zabezpe čení a činnost p říslušných orgán ů a obcí. 
 
     (17) Plán komunikace  s ve řejností a  hromadnými informa čními 
prost ředky obsahuje 
a) p řehled  spojení na  kontaktní osoby  z hromadných in forma čních 
   prost ředků, 



b) texty  nebo  nahrávky   televizních  a  rozhlaso vých  tís ňových 
   informací    v četn ě   zp ůsobu    zajišt ění   jejich    p řípravy 
   a aktualizace, 
c) frekvence a náhradní frekvence rozhlasových stan ic, 
d) zp ůsob ov ěření pr ůniku varovných relací, 
e) náhradní zp ůsob pro informování ve řejnosti, 
f) formy, zp ůsoby a postupy p ři poskytování informací obyvatelstvu 
   o skute čném   ohrožení   a   následn ě   p řijímaných  opat řeních 
   k ochran ě obyvatelstva a 
g) organiza ční a materiální zabezpe čení tiskového st řediska.". 

Vybraná ustanovení novel 
 

Čl.II vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
 

Přechodné ustanovení 
 

 Havarijní plán kraje a vn ější havarijní plány se zpracují v souladu s touto v yhláškou do 
30. zá ří 2004. 
  
____________________ 
  
1) § 19 odst. 3 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a  o zm ěně n ěkterých zákon ů. 
  
1) Na řízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické refere nční systémy, státní mapová díla závazná 
na celém území státu a zásady jejich používání. 
  
1) § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ření 
(atomový zákon). 
  
2) § 19 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
2) § 23 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a  o zm ěně n ěkterých zákon ů, ve zn ění 
zákona č. 320/2002 Sb. 
  
2) § 17 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb. § 1 na řízení vlády č. 11/1999 Sb., o zón ě havarijního plánování. 
  
3) Na řízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické refere nční systémy, státní mapová díla závazná 
na celém území státu a zásady jejich používání. 
  
3) § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
3) § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární pé či a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů 
(veterinární zákon), ve zn ění zákona č. 131/2003 Sb. 
  
4) § 4 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
4) Zákon č. 20/1966 Sb., o pé či o zdraví lidu, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
4) § 64 až 66 vyhlášky č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajišt ění radia ční ochrany. 
  
5) § 65 vyhlášky č. 184/1997 Sb. 
  
5) § 7, § 10 až 13 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
6) § 19 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
6) § 64 a 65 vyhlášky č. 184/1997 Sb. 
  
7) § 64 odst. 1 vyhlášky č. 184/1997 Sb. 
  
7) Nap říklad zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm ěně n ěkterých zákon ů (vodní zákon), zákon č. 283/1991 Sb., o 
Policii České republiky, ve zn ění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona 
č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu 
vyhlášeného pod č. 186/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 138/1999 Sb., zákona č. 168/1999 
Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 
258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochran ě, ve zn ění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb. , zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 
71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu s tátní správy v 
energetických odv ětvích a o zm ěně n ěkterých zákon ů. 
  
8) § 4 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
9) § 15 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb. § 15 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení). 
  
10) § 27 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
  
11) § 23 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
  



12) § 29 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
  
13) § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
14) § 31 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
15) § 20 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
16) Nap říklad § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb. 
  
17) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
17a) § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o zm ěně n ěkterých zákon ů, ve zn ění 
zákona č. 320/2002 Sb. 
  
18) § 7 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
19) § 7 a 10 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
20) § 27 krizového zákona. 
  
21) § 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochran ě utajovaných skute čností a zm ěně n ěkterých zákon ů. 
  
22) § 21 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
23) § 2 písm. g) a h) zákona č. 239/2000 Sb. 
  
24) § 26 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
  
25) § 11 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické služb ě. 
  
26) Vyhláška č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení ri zik závažné havárie, rozsah a zp ůsob 
zpracování bezpe čnostního programu prevence závažné havárie a bezpe čnostní zprávy, zpracování vnit řního 
havarijního plánu, zpracování podklad ů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vyp racování vn ějšího 
havarijního plánu a rozsah a zp ůsob informací ur čených ve řejnosti a postup p ři zabezpe čování informování 
veřejnosti v zón ě havarijního plánování. 
  
27) § 18 písm. d) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií zp ůsobených vybranými nebezpe čnými 
chemickými látkami a chemickými p řípravky a o zm ěně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních ú řadech, úprav ě jejich 
působnosti a o n ěkterých dalších opat řeních s tím souvisejících, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, (zákon o 
prevenci závažných havárií). 
  
28) § 7 odst. 2 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb. 
  
29) § 17 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
30) § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. 
  
31) Nap říklad Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci p ři katastrofách nebo 
velkých haváriích, vyhlášená pod č. 139/2000 Sb. m. s. 
  
32) § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb. 
  
33) § 7 odst. 5, § 11 a 13 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
34) § 10 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
35) § 13 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
36) § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb. 
  
37) § 18 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmíne k požární bezpe čnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci). 
  
38) § 23 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
39) § 15 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb. 
  
40) § 4 odst. 12 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ření (atomový 
zákon) a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů. 
  
41) § 2 písm. d) a e) zákona č. 353/1999 Sb. 
  
42) § 2 písm. f) zákona č. 353/1999 Sb. 
  
43) § 2 písm. b) zákona č. 353/1999 Sb. 
  
44) Vyhláška č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanov ení zóny havarijního plánování a rozsah a 
způsob vypracování vn ějšího havarijního plánu pro havárie zp ůsobené vybranými nebezpe čnými chemickými látkami a 
chemickými p řípravky. 
  
45) § 2 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ření (atomový 



zákon) a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů. 
  
46) § 2 písm. m) a § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb. § 1 odst. 1 na řízení vlády č. 11/1999 Sb., o zón ě 
havarijního plánování. 
  
47) § 13 a 19 zákona č. 18/1997 Sb. 
  
49) § 11 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. 
  
50) § 10 odst. 2 písm. a), § 12 odst. 2 písm. i) a § 17 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
51) Nap říklad § 19 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasi čském záchranném sboru České republiky a o zm ěně 
některých zákon ů. 
  
52) § 2 odst. 3, § 9 a 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění zákona č. 
101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.  


