
Povinnosti obPovinnosti obččanaana ppřřii

MimoMimořřáádndnéé ududáálosti (MU) losti (MU) 

aa

KrizovKrizovéém stavu (KS)m stavu (KS)

ZZáákon kon čč. 239/2000 Sb., o IZS. 239/2000 Sb., o IZS
ZZáákon kon čč. 240/2000 Sb., o krizov. 240/2000 Sb., o krizovéém m řříízenzeníí



Povinnosti obPovinnosti obččana pana přři MUi MU

strpstrpěět omezent omezeníí vyplývajvyplývajííccíí z opatz opatřřeneníí

stanovených pstanovených přři MU a omezeni MU a omezeníí nanařříízenzenáá velitelem velitelem 
zzáásahu psahu přři provi prováádděěných ných ZaLPZaLP,,

poskytnoutposkytnout na výzvu starosty obce nebo velitele na výzvu starosty obce nebo velitele 
zzáásahu sahu osobnosobníí nebo nebo vvěěcnou pomoccnou pomoc,,

strpstrpěětt, pokud je to nutn, pokud je to nutnéé k provk prováádděěnníí ZaLPZaLP, , 
vstup osobvstup osob, kter, kteréé tyto prtyto prááce provce prováádděějjíí, na , na 
pozemky nebo do objektpozemky nebo do objektůů, , poupoužžititíí nezbytnnezbytnéé

techniky, provedentechniky, provedeníí terteréénnnníích ch úúprav, prav, 
budovbudováánníí ochranných staveb, vyklizenochranných staveb, vyklizeníí

pozemku a odstranpozemku a odstraněěnníí staveb, jejich staveb, jejich ččááststíí, , 
zazařříízenzeníí a porosta porostůů,,

poskytnout veliteli zposkytnout veliteli záásahu informacesahu informace o o 
skuteskuteččnostech, kternostech, kteréé by mohly ohrozit by mohly ohrozit žživoty nebo ivoty nebo 
zdravzdravíí osob provosob prováádděějjííccíího zho záásah nebo ostatnsah nebo ostatníího ho 
obyvatelstva (nebezpeobyvatelstva (nebezpeččnnéé ChLChL, výbu, výbuššniny,niny,……).).

ZZáákon kon čč. . 
239/2000 Sb., 239/2000 Sb., 

o IZSo IZS



Povinnosti obPovinnosti obččana pana přři MUi MU

OsobnOsobníí pomocpomoc
ČČinnost nebo sluinnost nebo služžbaba ppřři provi prováádděěnníí ZaLPZaLP a pa přři cvii cviččeneníí

na na výzvu velitele zvýzvu velitele záásahu, hejtmana krajesahu, hejtmana kraje nebo nebo starosty obce, starosty obce, 
pomoc poskytnutpomoc poskytnutáá dobrovolndobrovolněě bez výzvy.bez výzvy.

VVěěcncnáá pomocpomoc
PoskytnutPoskytnutíí vvěěcných prostcných prostřředkedkůů ppřři provi prováádděěnníí ZaLPZaLP

a pa přři cvii cviččeneníí na na výzvu velitele zvýzvu velitele záásahu, hejtmana krajesahu, hejtmana kraje nebo nebo 
starosty obce,starosty obce, pomoc poskytnutpomoc poskytnutáá dobrovolndobrovolněě bez výzvy.bez výzvy.

DobrovolnDobrovolněě poskytnutposkytnutáá pomoc (osobnpomoc (osobníí, v, věěcncnáá) mus) musíí být se být se 

souhlasem nebo s vsouhlasem nebo s věědomdomíím velitele zm velitele záásahu, sahu, 

hejtmana kraje nebo starosty obce.hejtmana kraje nebo starosty obce.



Povinnosti obPovinnosti obččana pana přři MUi MU

K poskytnutK poskytnutíí osobnosobníí nebo vnebo věěcncnéé pomoci nelze vyzvat fyzickpomoci nelze vyzvat fyzickéé
osoby, kterosoby, kteréé popožžíívajvajíí výsady a imunity dle mezinvýsady a imunity dle mezináárodnrodníího prho prááva.va.

Od osobnOd osobníí pomoci jsou dpomoci jsou dáále osvobozeny:le osvobozeny:
osoby ve vosoby ve věěku do 18 let a od 62 let,ku do 18 let a od 62 let,
osoby zdravotnosoby zdravotněě nezpnezpůůsobilsobiléé k výkonu pok výkonu požžadovaných adovaných ččinnostinnostíí,,
plnplněě invalidninvalidníí osoby,osoby,
poslanci a senposlanci a senáátotořři parlamentu i parlamentu ČČR a R a ččlenovlenovéé vlvláády,dy,
osoby, kterosoby, kteréé by tby tíím vystavily vm vystavily váážžnnéému ohromu ohrožženeníí sebe nebo osoby sebe nebo osoby 
blblíízkzkéé..

ŽŽenenáám lze nam lze nařříídit pouze takovou osobndit pouze takovou osobníí pomoc, kterpomoc, kteráá nenneníí

v rozporu se zvlv rozporu se zvlášáštntníím prm práávnvníím pm přředpisem.edpisem.



Povinnosti obPovinnosti obččana pana přři MUi MU

Za nesplnZa nesplněěnníí povinnostpovinnostíí dle zdle záákona kona 
čč. 239/2000 Sb. m. 239/2000 Sb. můžůže orge orgáán, kterýn, který
poruporuššeneníí povinnosti zjistil, ulopovinnosti zjistil, uložžit obit obččanovianovi
pokutu apokutu ažž do výdo výšše e 20 00020 000 KKčč..

PlnPlněěnníí ttěěchto povinnostchto povinnostíí mmůžůžee
obobččan odman odmíítnouttnout, pokud by t, pokud by tíímm
ohrozil ohrozil žživot nebo zdravivot nebo zdravíí vlastnvlastníí

nebo jiných osob anebo pokud mu nebo jiných osob anebo pokud mu 
v tom brv tom bráánníí ddůůleležžititéé okolnosti, kterokolnosti, kteréé

by zjevnby zjevněě zpzpůůsobily zsobily záávavažžnněějjšíší
nnáásledek nesledek nežž ohroohrožženeníí, kter, kteréému se mu se 

mmáá ppřředchedcháázet.zet.



KrizovKrizovéé situacesituace

KrizovKrizováá situacesituace

MimoMimořřáádndnáá ududáálost podle zlost podle záákona o integrovankona o integrovanéém zm zááchrannchrannéém systm systéému, mu, 

narunaruššeneníí kritickkritickéé infrastruktury nebo jininfrastruktury nebo jinéé nebezpenebezpeččíí, p, přři nichi nichžž je vyhlje vyhlášášen en 

stav nebezpestav nebezpeččíí, nouzový stav nebo stav ohro, nouzový stav nebo stav ohrožženeníí ststáátu (krizový stav).tu (krizový stav).

Definice dle zDefinice dle záákona kona čč. . 240/2000240/2000 Sb., o krizovSb., o krizovéém m řříízenzeníí

v v ČČR celkem R celkem 24 typových krizových situac24 typových krizových situacíí (vytipov(vytipovááno no 

BRS BRS –– usnesenusneseníí čč. 295/2002). 295/2002) –– jednjednáá se o MU, u kterých se v se o MU, u kterých se v 
zzáávislosti na jejich rozsahu pvislosti na jejich rozsahu přředpokledpoklááddáá vyhlvyhlášášeneníí

krizovkrizovéého stavuho stavu

pro jednotlivpro jednotlivéé druhy TKS zpracovdruhy TKS zpracováány ny ÚÚSSÚÚ typovtypovéé plpláányny



KrizovKrizovéé situacesituace

DlouhodobDlouhodobáá inverzninverzníí situacesituace

PovodnPovodněě v.r.v.r.

JinJinéé žživelnivelníí pohromy v.r. pohromy v.r. -- lesnlesníí popožžááry, ry, 
snsněěhovhováá kalamita, zemkalamita, zeměěttřřeseneseníí

Epidemie Epidemie (hromadn(hromadnéé nnáákazy osob)kazy osob)

EpifytieEpifytie (hromadn(hromadnéé nnáákazy polnkazy polníích kultur)ch kultur)

EpizootieEpizootie (hromadn(hromadnéé nnáákazy zvkazy zvíířřat)at)

RadiaRadiaččnníí havhaváárierie

HavHaváárie v.r. zprie v.r. způůsobensobenéé vybranými vybranými 
NCHL a chemickými pNCHL a chemickými přříípravkypravky

JinJinéé technicktechnickéé a technologicka technologickéé havhaváárie rie 
v.r. v.r. (po(požžááry, exploze, destrukce podzemnry, exploze, destrukce podzemníích a ch a 

nadzemnnadzemníích ch ččááststíí staveb)staveb)
Pozn.: v.r. Pozn.: v.r. –– velkvelkéého rozsahuho rozsahu



KrizovKrizovéé situacesituace

NaruNaruššeneníí hrhráázzíí významných významných 
vodohospodvodohospodáářřských dských děěl se vznikem l se vznikem 
zvlzvlášáštntníí povodnpovodněě

ZneZneččiiššttěěnníí vody, ovzduvody, ovzdušíší a pa přříírodnrodníího ho 
prostprostřřededíí havhavááriemi v.r.riemi v.r.

NaruNaruššeneníí finanfinanččnníího a devizovho a devizovéého ho 
hospodhospodáářřstvstvíí ststáátu v.r.tu v.r.

NaruNaruššeneníí doddodáávek ropy a ropných vek ropy a ropných 
produktproduktůů v.r.v.r.

NaruNaruššeneníí doddodáávek elektrickvek elektrickéé energie, energie, 
plynu nebo tepelnplynu nebo tepelnéé energie v.r.energie v.r.

NaruNaruššeneníí doddodáávek potravin v.r.vek potravin v.r.

NaruNaruššeneníí doddodáávek pitnvek pitnéé vody v.r.vody v.r.
Pozn.: v.r. Pozn.: v.r. –– velkvelkéého rozsahuho rozsahu



KrizovKrizovéé situacesituace

NaruNaruššeneníí doddodáávek lvek lééččiv a zdravotnickiv a zdravotnickéého materiho materiáálu v.r.lu v.r.

NaruNaruššeneníí funkfunkččnosti dopravnnosti dopravníí soustavy v.r.soustavy v.r.

NaruNaruššeneníí funkfunkččnosti venosti veřřejných telekomunikaejných telekomunikaččnníích vazeb v.r.ch vazeb v.r.

NaruNaruššeneníí funkfunkččnosti venosti veřřejných informaejných informaččnníích vazeb v.r.ch vazeb v.r.

MigraMigraččnníí vlny v.r.vlny v.r.

HromadnHromadnéé postipostižženeníí osob mimo epidemiosob mimo epidemiíí

NaruNaruššeneníí zzáákonnosti v.r.konnosti v.r.

PoPošštovntovníí sluslužžby by (nad r(nad ráámec usnesenmec usneseníí BRS BRS čč. 295/2002). 295/2002)

Pozn.: v.r. Pozn.: v.r. –– velkvelkéého rozsahuho rozsahu



KrizovKrizovéé situacesituace

KrizovKrizovéé situacesituace

NesouvisejNesouvisejííccíí
s obranous obranou

NesouvisejNesouvisejííccíí
s vnits vnitřřnníí bezpebezpeččnostnostíí
a vea veřřejným poejným pořřáádkemdkem

SouvisejSouvisejííccíí
s obranous obranou

SouvisejSouvisejííccíí
s vnits vnitřřnníí bezpebezpeččnostnostíí
a vea veřřejným poejným pořřáádkemdkem

Stav nebezpeStav nebezpeččíí

Nouzový stavNouzový stav Nouzový stavNouzový stav

Stav nebezpeStav nebezpeččíí

Stav ohroStav ohrožženeníí ststáátutu Stav ohroStav ohrožženeníí ststáátutu

VVááleleččný stavný stav



VyhlaVyhlaššovováánníí krizových stavkrizových stavůů

NejdNejdééle le 

30 dn30 dnůů

Celý stCelý stáát, t, 

omezenomezenéé

úúzemzemíí

ststáátutu

PPřři i žživelnivelníích pohromch pohromáách, ch, 

ekologických a prekologických a průůmyslových myslových 

havhavááririíích, nehod nebo jinch, nehod nebo jinéého ho 

nebezpenebezpeččíí, kter, kteréé ve znave značčnnéém m 

rozsahu ohrorozsahu ohrožžujujíí žživoty, zdravivoty, zdravíí

nebo majetkovnebo majetkovéé hodnoty anebo hodnoty anebo 

vnitvnitřřnníí popořřáádek a bezpedek a bezpeččnost.nost.

VlVlááda da 

(p(přředseda edseda 

vlvláády)dy)

ÚÚstavnstavníí zzáákonkon

110/1998 Sb.110/1998 Sb.

((ččl. 5 a 6)l. 5 a 6)

Nouzový Nouzový 

stavstav

NejdNejdééle le 

30 dn30 dnůů

(prodlou(prodloužženeníí

se souhlasem se souhlasem 

vlvláády)dy)

Celý kraj, Celý kraj, 

ččáást krajest kraje

Jako Jako bezodkladnbezodkladnéé opatopatřřeneníí se se 

vyhlavyhlaššuje, jsouuje, jsou--li ohroli ohrožženy eny žživoty, ivoty, 

zdravzdravíí, majetek, , majetek, žživ. prostiv. prostřřededíí, , pokud pokud 

nedosahuje intenzita znanedosahuje intenzita značčnnéého ho 

rozsahu a nenrozsahu a neníí momožžnnéé odvrodvráátit tit 

ohroohrožženeníí bběžěžnou nou ččinnostinnostíí sprspráávnvníích ch 

úúřřadadůů, org, orgáánnůů krajkrajůů a obca obcíí, slo, složžek ek 

IZS nebo subjektIZS nebo subjektůů KIKI..

Hejtman Hejtman 

(prim(primáátor hl. tor hl. 

m. Prahy)m. Prahy)

ZZáákon kon 

240/2000 Sb.240/2000 Sb.

((§§ 3)3)

Stav Stav 

nebezpenebezpeččíí

trvtrváánníírozsahrozsahddůůvodvodvyhlavyhlaššujeujezzáákonkonkrizkriz. stav. stav



VyhlaVyhlaššovováánníí krizových stavkrizových stavůů

NenNeníí

omezenoomezeno

Celý stCelý stááttPPřři napadeni napadeníí ČČR nebo jeR nebo je--li tli třřeba eba 

plnit mezinplnit mezináárodnrodníí smluvnsmluvníí

zzáávazky o spol. ochranvazky o spol. ochraněě proti proti 

napadennapadeníí..

Parlament Parlament ÚÚstavnstavníí zzáákonkon

1/1993 Sb.1/1993 Sb.

((ččl. 43)l. 43)

VVááleleččný ný 

stavstav

NenNeníí

omezenoomezeno

Celý stCelý stááttJeJe--li bezprostli bezprostřřednedněě ohroohrožžena ena 

svrchovanost stsvrchovanost stáátu nebo tu nebo úúzemnzemníí

celistvost stcelistvost stáátu anebo jeho tu anebo jeho 

demokratickdemokratickéé zzááklady.klady.

Parlament na Parlament na 

nnáávrh vlvrh vláádydy

ÚÚstavnstavníí zzáákonkon

110/1998 Sb.110/1998 Sb.

((ččl. 7)l. 7)

Stav Stav 

ohroohrožženeníí

ststáátutu

trvtrváánníírozsahrozsahddůůvodvodvyhlavyhlaššujeujezzáákonkonkrizkriz. stav. stav



Povinnost obPovinnost obččana pana přři KSi KS

uposlechnout výzvyuposlechnout výzvy opropráávnvněěných ných 
orgorgáánnůů krizovkrizovéého ho řříízenzeníí k zaevidovk zaevidováánníí

na stanovenna stanovenéém mm mííststěě z dz důůvodu ulovodu uložženeníí

pracovnpracovníí povinnosti nebo pracovnpovinnosti nebo pracovníí

výpomoci,výpomoci,

hlhláásitsit v obci, v jejv obci, v jejíímmžž sprspráávnvníím obvodu m obvodu 
bude pobývat, bude pobývat, ppřřechodnou zmechodnou změěnu nu 
pobytupobytu na zna záákladkladěě povinnpovinnéého hlho hlášášeneníí,,

strpstrpěět omezent omezeníí vyplývajvyplývajííccíí z krizových z krizových 
opatopatřřeneníí stanovených v dobstanovených v doběě krizovkrizovéého ho 
stavu,stavu,

vykonvykonáávatvat ulouložženou enou pracovnpracovníí

povinnostpovinnost nebo nebo pracovnpracovníí výpomocvýpomoc,,

poskytnoutposkytnout popožžadovanadovanéé vvěěcncnéé

prostprostřředkyedky..

ZZáákon kon čč. . 
240/2000 Sb., 240/2000 Sb., 

o krizovo krizovéém m řříízenzeníí

PlnPlněěnníí ttěěchto povinnostchto povinnostíí
mmůžůže obe obččan odman odmíítnout, tnout, 
pokud by jejich plnpokud by jejich plněěnníím m 
ohrozil ohrozil žživot nebo zdravivot nebo zdravíí
vlastnvlastníí nebo jiných osob nebo jiných osob 

anebo pokud jsou povinnosti mu anebo pokud jsou povinnosti mu 
uklukláádandanéé v rozporu se zv rozporu se záákonem.konem.

Za nesplnZa nesplněěnníí ttěěchtochto
povinnostpovinnostíí mmůžůže být uloe být uložžena ena 
pokuta apokuta ažž do výdo výšše 50 000 Ke 50 000 Kčč..



Povinnost obPovinnost obččana pana přři KSi KS

PracovnPracovníí povinnostpovinnost
Povinnost fyzickPovinnost fyzickéé osoby vykonosoby vykonáávat po vat po nezbytnnezbytněě nutnou dobunutnou dobu

ururččenou prenou prááci, kterci, kteráá je nutnje nutnáá pro pro řřeeššeneníí krizovkrizovéé situace a situace a 
kterou je tato osoba povinna konat kterou je tato osoba povinna konat v mv mííststěě ururččenenéém m 

orgorgáánem krizovnem krizovéého ho řříízenzeníí..

Obsah, rozsah a mObsah, rozsah a míísto pracsto pracíí
v rv ráámci pracovnmci pracovníí povinnosti povinnosti 
v dobv doběě nouzovnouzovéého stavu a ho stavu a 
stavu ohrostavu ohrožženeníí ststáátu stanovtu stanovíí
fyzickfyzickéé osobosoběě hejtman hejtman 
pracovnpracovníím pm přřííkazemkazem..

PracovnPracovníí ppřřííkaz obsahuje:kaz obsahuje:
osobnosobníí úúdaje obdaje obččana, ana, 
den a mden a míísto nsto náástupu, stupu, 
druh prdruh prááce, ce, 
ppřředpokledpokláádanou ddanou déélku plnlku plněěnníí povinnosti, povinnosti, 
poupouččeneníí a a 
oznaoznaččeneníí orgorgáánu, který pracovnnu, který pracovníí ppřřííkaz kaz 
vydal.vydal.



Povinnost obPovinnost obččana pana přři KSi KS

PracovnPracovníí výpomocvýpomoc
Povinnost fyzických osob vykonPovinnost fyzických osob vykonáávat vat jednorjednoráázovzovéé a mimoa mimořřáádndnéé

úúkolykoly nezbytnnezbytnéé pro pro řřeeššeneníí krizovkrizovéé situace, ktersituace, kteréé jsou jsou 
povinny konat povinny konat v mv mííststěě ururččenenéém orgm orgáánem krizovnem krizovéého ho řříízenzeníí..

Ten, kdo v dobTen, kdo v doběě krizovkrizovéého stavu ho stavu 
ulouložžil pracovnil pracovníí výpomoc, výpomoc, 
vydvydáá po jejpo jejíím skonm skonččeneníí
fyzickfyzickéé osobosoběě potvrzenpotvrzeníí..

PotvrzenPotvrzeníí obsahuje:obsahuje:
osobnosobníí úúdaje obdaje obččana, ana, 
den zahden zaháájenjeníí a ukona ukonččeneníí
pracovnpracovníí výpomoci,výpomoci,
popoččet odpracovaných et odpracovaných 
hodin, hodin, 
druh a mdruh a míísto prsto prááce, ce, 
poupouččeneníí o no nááhradhraděě a a 
oznaoznaččeneníí orgorgáánu, který nu, který 
potvrzenpotvrzeníí vydal. vydal. 



Povinnost obPovinnost obččana pana přři KSi KS

Od pracovnOd pracovníí povinnosti a pracovnpovinnosti a pracovníí výpomoci jsou osvobozeny:výpomoci jsou osvobozeny:
osoby ve vosoby ve věěku do 18 let a od 62 let, ku do 18 let a od 62 let, 
osoby zdravotnosoby zdravotněě nezpnezpůůsobilsobiléé k výkonu pok výkonu požžadovaných druhadovaných druhůů prprááce,ce,
osoby invalidnosoby invalidníí ve tve třřetetíím stupni, m stupni, 
poslanci a senposlanci a senáátotořři Parlamentu i Parlamentu ČČeskeskéé republiky,republiky,
ččlenovlenovéé vlvláády a dy a 
osoby, kterosoby, kteréé by tby tíím vystavily vm vystavily váážžnnéému ohromu ohrožženeníí sebe nebo osoby blsebe nebo osoby blíízkzkéé..

DDáále:le:
zamzaměěstnanci subjektu kritickstnanci subjektu kritickéé infrastruktury, kteinfrastruktury, kteřříí se podse podíílejlejíí na zajina zajiššttěěnníí
funkce prvku kritickfunkce prvku kritickéé infrastruktury,infrastruktury,
žženy a osameny a osaměěllíí mumužži pei peččujujííccíí o do dííttěě do 15 let vdo 15 let věěku, ku, 
ttěěhotnhotnéé žženy, eny, 
žženy do konce teny do konce třřetetíího mho měěssííce po porodu, jestlice po porodu, jestližže se de se dííttěě narodilo mrtvnarodilo mrtvéé, , 
zemzemřřelo anebo elo anebo žžena o nena o něěj nepej nepeččuje auje a
osoby, kterým by v tom brosoby, kterým by v tom bráánila dnila důůleležžititáá okolnost, jejokolnost, jejíížž opominutopominutíí by mohlo by mohlo 
vvéést k ohrost k ohrožženeníí žživota, zdravivota, zdravíí nebo majetku nebo majetku (z(záávavažžnost dnost důůleležžititéé okolnosti okolnosti 

posuzuje orgposuzuje orgáán krizovn krizovéého ho řříízenzeníí).).



Povinnost obPovinnost obččana pana přři KSi KS

ŽŽenenáám m lze ulolze uložžit pouze takovou pracovnit pouze takovou pracovníí povinnost nebo pracovnpovinnost nebo pracovníí výpomoc, ktervýpomoc, kteráá
nenneníí v rozporu se zvlv rozporu se zvlášáštntníím prm práávnvníím pm přředpisemedpisem..

Osoby osvobozenOsoby osvobozenéé od pracovnod pracovníí povinnosti a pracovnpovinnosti a pracovníí výpomoci výpomoci mohou mohou 
poskytnout poskytnout dobrovolnou pomocdobrovolnou pomoc. . 

PoskytnutPoskytnutíí vvěěcných prostcných prostřředkedkůů, pracovn, pracovníí povinnost nebo pracovnpovinnost nebo pracovníí výpomoc výpomoc 
nelze ulonelze uložžitit fyzickým osobfyzickým osobáám, kterm, kteréé
popožžíívajvajíí výsady a imunity podle výsady a imunity podle 
mezinmezináárodnrodníího prho prááva. va. 

PracovnPracovníí povinnost nebo pracovnpovinnost nebo pracovníí
výpomoc ostatnvýpomoc ostatníímm cizinccizincůům m 
lze ulolze uložžitit, pokud mezin, pokud mezináárodnrodníí smlouva smlouva 
schvschváálenlenáá Parlamentem Parlamentem ČČR R 
a vyhla vyhlášášenenáá ve Sbve Sbíírce zrce záákonkonůů nebo nebo 
ve Sbve Sbíírce mezinrce mezináárodnrodníích smluv ch smluv 
nestanovnestanovíí jinak.jinak.



ŘŘeeššeneníí mimomimořřáádndnéé ududáálostilosti


