
 Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn  
 

241/2000 Sb.  

ZÁKON 

ze dne 29. června 2000  

 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů  

 

ČÁST PRVNÍ  

 

ZÁKON O HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍCH PRO KRIZOVÉ STAVY  

 

HLAVA I  

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

 

§ 1  

Předmět úpravy  

 

 (1) Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí,1) nouzový 

stav,2) stav ohrožení státu3) a válečný stav4) (dále jen "krizové stavy") a přijetí hospodářských 

opatření po vyhlášení krizových stavů.  

  

 (2) Zákon stanoví pravomoc  

  

a) vlády,  

  

b) ústředních správních úřadů, České národní banky, krajských úřadů, obecních úřadů obce 

s rozšířenou působností (dále jen „správní úřad“) a  

  

c) orgánů územních samosprávných celků  

  

při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví též práva 

a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro 

krizové stavy.  

  

§ 2  

Vymezení pojmů  

 

 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí  

  

a) hospodářským opatřením pro krizové stavy organizační, materiální nebo finanční opatření 

přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, 

prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů, (dále jen "nezbytná 

dodávka"),  
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b) dodavatelem nezbytné dodávky fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se 

sídlem na území České republiky a organizační složka právnické osoby se sídlem v zahraničí 

podnikající na území České republiky, která má jako předmět své činnosti nebo podnikání 

zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat 

předmět nezbytné dodávky,  

  

c) plánem nezbytných dodávek samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem 

v systému nouzového hospodářství,  

  

d) systémem hospodářské mobilizace organizační, materiální, personální a jiná opatření, 

kterými ústřední správní úřad zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil 

a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu a válečného stavu,  

  

e) plánem hospodářské mobilizace samostatná část krizového plánu zpracovaná ústředním 

správním úřadem v systému hospodářské mobilizace,  

  

f) plánem opatření hospodářské mobilizace samostatná část plánu krizové připravenosti5) 

zpracovaná dodavatelem mobilizační dodávky v systému hospodářské mobilizace,  

  

g) mobilizační dodávkou nezbytná dodávka pro podporu ozbrojených sil a ozbrojených 

bezpečnostních sborů uskutečňovaná po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu,  

  

h) podnikající fyzickou osobou fyzická osoba, která je podnikatelem podle zvláštního 

zákona,7)  

  

i) uchováním výrobních schopností uchování provozuschopných výrobně technologických 

zařízení a dokumentace ve vlastnictví dodavatele mobilizační dodávky nebo dodavatele 

nezbytné dodávky určených k zahájení nebo rozšíření výroby předmětu mobilizační nebo 

nezbytné dodávky a pro jinou výrobu nevyužívaných,  

  

j) infrastrukturou k přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen 

"infrastruktura")  

1. stavby určené pro účely hospodářských opatření pro krizové stavy ve vlastnictví České 

republiky, k nimž má příslušnost hospodařit správní úřad,  

2. stavby sloužící pro účely hospodářských opatření pro krizové stavy, k nimž má Česká 

republika zřízeno věcné břemeno a které jsou ve vlastnictví právnických nebo 

podnikajících fyzických osob,  

3. technické zabezpečení staveb podle bodu 1 vnitřními rozvody inženýrských 

a telekomunikačních sítí, počínaje přípojkou k veřejnému rozvodu těchto sítí,  

4. technologické vybavení staveb podle bodu 1,  

5. pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící pro dopravní obsluhu staveb 

podle bodu 1.  

  

 (2) Dodavatel, který se podílí na splnění nezbytné dodávky, je považován za 

dodavatele nezbytné dodávky ve smyslu tohoto zákona.  
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§ 3  

  

 (1) Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou přijímána po vyhlášení krizových 

stavů a jsou určena  

  

a) k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území České republiky umožňující 

přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví (dále jen "základní životní potřeba"),  

  

b) pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných 

sborů, havarijních služeb a zdravotnické záchranné služby,  

  

c) pro podporu výkonu státní správy.  

  

 (2) Přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy organizují správní úřady.  

  

§ 4  

  

 Systém hospodářských opatření pro krizové stavy zahrnuje  

  

a) systém nouzového hospodářství,  

  

b) systém hospodářské mobilizace,  

  

c) použití státních hmotných rezerv,8)  

  

d) výstavbu a údržbu infrastruktury,  

  

e) regulační opatření. 

 

HLAVA II  

 

PŮSOBNOST ORGÁNŮ V SYSTÉMU HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ 

STAVY  

  

§ 5  

Vláda 

 

 (1) Vláda v systému hospodářských opatření pro krizové stavy rozhoduje o  

  

a) bezplatném použití státních hmotných rezerv,  

  

b) použití regulačních opatření,  

  

c) použití opatření systému hospodářské mobilizace. 
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  (2) Vláda do 31. března každého kalendářního roku projedná a po případných 

úpravách schválí plán nezbytných dodávek předložený ústředním správním úřadem 

a plán hospodářské mobilizace. 

  

§ 6  

Ústřední správní úřad  

 

 (1) Ústřední správní úřad v systému hospodářských opatření pro krizové stavy 

v okruhu své působnosti 9) 

  

a) vypracovává koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy jako součásti koncepce 

rozvoje svěřeného odvětví,  

  

b) zpracovává a aktualizuje plán nezbytných dodávek, který do 31. ledna každého 

kalendářního roku předloží vládě, 

  

c) uplatňuje požadavky na vytvoření státních hmotných rezerv u Správy státních hmotných 

rezerv,  

  

d) kontroluje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy u právnických 

a podnikajících fyzických osob zapojených do systému nouzového hospodářství nebo do 

systému hospodářské mobilizace a poskytuje potřebné informace o hospodářských opatřeních 

pro krizové stavy těmto osobám,  

  

e) odpovídá za přípravu činností umožňující uskutečnění regulačních opatření,  

  

f) se podílí na systému dalšího profesního vzdělávání pracovníků správních úřadů 

a dodavatelů mobilizačních dodávek v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, 

který zajišťuje Správa státních hmotných rezerv.  

  

 (2) Ústřední správní úřad v okruhu své působnosti zajišťuje nezbytnou dodávku,  

  

a) kterou krajský úřad nemůže zajistit v rámci svého správního obvodu,  

  

b) jejíž význam přesahuje správní obvod kraje, nebo  

  

c) jedná-li se o podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, 

záchranných sborů, havarijních služeb nebo zdravotnické záchranné služby zřízených 

v okruhu jeho působnosti.  

  

§ 7  

Orgány kraje  

 

 (1) Hejtman kraje (dále jen „hejtman“) zajišťuje připravenost kraje v systému 

hospodářských opatření pro krizové stavy; ostatní orgány kraje se na této připravenosti 

podílejí. Za tímto účelem hejtman  
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a) řídí a kontroluje přípravu a provedení hospodářských opatření pro krizové stavy,  

  

b) zajišťuje přidělení zásob pro humanitární pomoc,  

  

c) nařizuje regulační opatření podle § 21.  

  

 (2) Krajský úřad v systému hospodářských opatření pro krizové stavy  

  

a) zpracovává plán nezbytných dodávek kraje s využitím plánů nezbytných dodávek obcí 

s rozšířenou působností, jejichž zpracování koordinuje,  

  

b) zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje,  

  

c) zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.  

  

 (3) Na území hlavního města Prahy plní úkoly krajského úřadu v systému 

hospodářských opatření pro krizové stavy Magistrát hlavního města Prahy.  

  

§ 8  

Orgány obce s rozšířenou působností  

 

 (1) Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu 

obce s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy; ostatní 

orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí.  

  

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro 

krizové stavy  

  

a) zpracovává plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností,  

  

b) plní úkoly uložené krajským úřadem,  

  

c) zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.  

  

 (3) Na území hlavního města Prahy plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy úřad městské části stanovené 

Statutem hlavního města Prahy.  

  

 (4) Starosta městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy má v systému 

hospodářských opatření pro krizové stavy stejné pravomoci jako starosta obce s rozšířenou 

působností.  

  

§ 9  

zrušen 
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HLAVA III  

 

SYSTÉM HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY  

 

DÍL 1  

 

Systém nouzového hospodářství  

  

§ 10  

  

 (1) Systém nouzového hospodářství zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro  

  

a) uspokojení základních životních potřeb,  

  

b) podporu činnosti záchranných sborů, havarijních služeb, zdravotnické záchranné služby 

a Policie České republiky,  

  

c) podporu výkonu státní správy  

probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy.  

  

 (2) Nezbytnou dodávku hradí orgán krizového řízení, který o ní rozhodl.  

  

 (3) Pokud krajský úřad ve svém správním obvodu nenalezne dodavatele nezbytné 

dodávky, uplatní požadavek na její zajištění u toho ústředního správního úřadu, kterému 

zvláštní právní předpis 10) svěřuje v daném okruhu působnost, (dále jen "věcně příslušný 

ústřední správní úřad").  

  

 (4) Pokud věcně příslušný ústřední správní úřad prokazatelně nemůže zajistit 

nezbytnou dodávku v okruhu své působnosti, požádá Správu státních hmotných rezerv 

o vytvoření pohotovostních zásob nebo o uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností.  

  

§ 11  

Pohotovostní zásoby  

 

 (1) Pohotovostní zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv v systému státních 

hmotných rezerv 24). 

  

 (2) O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí ústředního správního úřadu, na 

základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny. V souladu s tímto 

rozhodnutím Správa státních hmotných rezerv poskytne pohotovostní zásoby příjemci, kterým 

může být správní úřad nebo orgán územní samosprávy nebo sbor či služba podle § 10 odst. 1 

písm. b). Příjemce je oprávněn poskytnout pohotovostní zásoby fyzické nebo právnické osobě 

nebo jiné organizační složce státu.  

  

 (3) Poskytnuté pohotovostní zásoby, mimo zásob, které byly spotřebovány, je 

příjemce povinen vrátit do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této lhůtě je příjemce 

oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy uzavřené se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=81884)



Správou státních hmotných rezerv. Návrh smlouvy zpracuje Správa státních hmotných rezerv 

na základě žádosti předložené příjemcem do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Pokud 

příjemce žádost v uvedené lhůtě nepředloží, je užívání pohotovostních zásob neoprávněným 

použitím majetku, k němuž má Správa státních hmotných rezerv příslušnost hospodařit 11). 

V případě nevrácení poskytnutých pohotovostních zásob se postupuje podle právních 

předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu.  

  

§ 12  

Zásoby pro humanitární pomoc  

 

 (1) Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému nouzového hospodářství 

podle § 10. Jsou vytvářeny Správou státních hmotných rezerv v systému státních hmotných 

rezerv.  

  

 (2) O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy státních 

hmotných rezerv na základě požadavku hejtmana nebo starosty obce s rozšířenou působností. 

Přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací 

zajišťuje hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností, kterému byly zásoby pro 

humanitární pomoc poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují, ani nevracejí.  

  

 (3) Nakládání se zásobami pro humanitární pomoc se řídí stejnými zásadami jako 

nakládání s ostatními složkami státních hmotných rezerv, nestanoví-li zákon jinak.  

  

DÍL 2  

 

Systém hospodářské mobilizace  

  

§ 13  

Mobilizační dodávka  

 

 (1) Na základě požadavků ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů 

zpracuje zpracovává a aktualizuje ústřední správní úřad, kterému zvláštní právní předpis 12) 

svěřuje pravomoc k jejich řízení, (dále jen "objednatel mobilizační dodávky") plán 

hospodářské mobilizace, který do 31. ledna každého kalendářního roku předloží vládě.  

  

 (2) Objednatel mobilizační dodávky o jejím zajištění uzavře s dodavatelem 

mobilizační dodávky písemnou smlouvu. Pro zajištění mobilizační dodávky se nepoužije 

smlouva o uzavření budoucí smlouvy.  

  

 (3) Dodavatel mobilizační dodávky je oprávněn podmínit svoje plnění požadavkem na 

zajištění prokazatelně nezbytných materiálních prostředků, případně na finanční úhradu 

přípravy mobilizační dodávky, včetně úhrady za uchování výrobních schopností. Tyto výdaje 

jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly Správy státních hmotných rezerv.  

  

 (4) Každé uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy o mobilizační dodávce oznámí 

smluvní strany věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu a Správě státních hmotných 

rezerv.  
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§ 14  

Postup po vyhlášení krizového stavu  

 

 (1) Dodavatel mobilizační dodávky je povinen přednostně plnit mobilizační dodávku 

a neprodleně informovat objednatele mobilizační dodávky o všech okolnostech, které by 

mohly přednostní plnění mobilizační dodávky ohrozit nebo znemožnit.  

  

 (2) Objednatel mobilizační dodávky je povinen nahradit dodavateli mobilizační 

dodávky škodu vzniklou v důsledku prodlení s plněním dodávky, která je předmětem plnění 

podle jiné smlouvy, pokud dodavatel mobilizační dodávky prokáže, že mu škoda vznikla 

v přímé souvislosti s přednostním plněním mobilizační dodávky a tento důvod byl jedinou 

příčinou jeho prodlení s plněním podle jiné smlouvy. Obdobně je objednatel mobilizační 

dodávky povinen nahradit dodavateli mobilizační dodávky i úrok z prodlení, poplatek 

z prodlení a smluvní nebo jinou pokutu.  

  

§ 15  

Plán opatření hospodářské mobilizace  

 

 Dodavatel mobilizační dodávky je povinen zpracovat plán opatření hospodářské 

mobilizace. Vybrané údaje tohoto plánu předává do 30 dnů po zpracování objednateli 

mobilizační dodávky, věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu, Správě státních 

hmotných rezerv a územně příslušnému krajskému úřadu. Předané údaje je povinen 

aktualizovat  

  

a) v době, kdy není vyhlášen žádný z krizových stavů, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 

nastala jejich změna,  

  

b) v době po vyhlášení krizových stavů neprodleně.  

  

§ 16  

Subjekt hospodářské mobilizace  

 

 (1) Dodavatel mobilizační dodávky může být jmenován subjektem hospodářské 

mobilizace. V odůvodněných případech na návrh věcně příslušného ústředního správního 

úřadu může být subjektem hospodářské mobilizace jmenován i dodavatel nezbytné dodávky, 

který ji zajišťuje pro stav ohrožení státu a válečný stav. Při jmenování subjektu hospodářské 

mobilizace se zkoumá, zda mu jeho ekonomická situace a technické předpoklady umožní plnit 

mobilizační nebo nezbytnou dodávku v požadovaných termínech a kvalitě a zda splní 

požadavky kladené na ochranu utajovaných informací podle zvláštního právního předpisu. 13)  

  

 (2) Subjekt hospodářské mobilizace je jmenován a odvolán rozhodnutím předsedy 

Správy státních hmotných rezerv. Řízení o jmenování subjektu hospodářské mobilizace je 

možné zastavit rovněž v případě, že účastník řízení ani po opakované výzvě nepředložil 

potřebné důkazy nebo v průběhu řízení byl zrušen podle zvláštního právního předpisu.  
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 (3) Subjektu hospodářské mobilizace vydá Správa státních hmotných rezerv osvědčení 

o jmenování, kterým se prokazuje třetím osobám při uplatnění svých práv. Osvědčení je 

veřejnou listinou. Osvědčení je jeho držitel povinen vrátit Správě státních hmotných rezerv 

nejpozději do 30 dnů poté, co rozhodnutí předsedy Správy státních hmotných rezerv 

o odvolání subjektu hospodářské mobilizace nabylo právní moci. Při zrušení právnické osoby 

nebo po smrti podnikající fyzické osoby je likvidátor, právní nástupce nebo dědic povinen 

vrátit osvědčení ve stejné lhůtě.  

  

 (4) Důvodem pro odvolání subjektu hospodářské mobilizace jsou tyto skutečnosti:  

  

a) smlouva podle § 13 odst. 2 pozbude účinnosti,  

  

b) je vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dodavatele mobilizační dodávky, nebo 

insolvenční soud zamítne insolvenční návrh proto, že majetek dodavatele mobilizační 

dodávky nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,  

  

c) právnická osoba byla zrušena podle zvláštního právního předpisu nebo podnikající fyzická 

osoba zemřela.  

  

 (5) Správa státních hmotných rezerv vydá subjektům hospodářské mobilizace 

osvědčení o jmenování podle odstavce 3 nejpozději do 1. ledna 2002.  

  

 (6) Věcně příslušný ústřední správní úřad, který navrhl jmenování subjektu 

hospodářské mobilizace podle odstavce 1 věty druhé, má po dobu, po kterou trvá jmenování 

subjektu hospodářské mobilizace, práva a povinnosti objednatele mobilizační dodávky.  

  

§ 17  

Postavení subjektu hospodářské mobilizace  

 

 Subjekt hospodářské mobilizace je osvobozen od povinnosti poskytnout věcné 

prostředky stanovené zvláštním právním předpisem 15) a je oprávněn v souladu s plánem 

opatření hospodářské mobilizace požadovat pro své zaměstnance zajišťující mobilizační 

dodávku zproštění mimořádné služby. 16) Subjekt hospodářské mobilizace uplatní v době před 

vyhlášením krizových stavů u územně příslušného krajského úřadu požadavek na zajištění 

pracovních sil a věcných prostředků nezbytných pro splnění mobilizační dodávky. 
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240/2000 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 28. června 2000  

 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů  

 

DÍL 2 

 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady  

  

§ 9  

  

 (1) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zajišťují připravenost na řešení 

krizových situací v jejich působnosti.  

  

 (2) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k zajištění připravenosti na řešení 

krizových situací v jejich působnosti  

  

a) zřizují pracoviště krizového řízení,  

  

b) zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových 

situací, (dále jen "krizový plán"); krizový plán schvaluje ministr nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu,  

  

c) zřizují krizový štáb jako pracovní orgán k přípravě na krizové situace a k jejich řešení, 

jehož složení a úkoly určí a věcné, organizační a administrativní podmínky pro jeho činnost 

zajistí ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu,  

  

d) zajišťují na základě vyžádání jiného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu 

provedení odborných prací vyplývajících z jejich působnosti,  

  

e) poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským úřadům a obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností,  

  

f) vyžadují potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností, s výjimkou údajů podle § 15 odst. 3, které vyžadují prostřednictvím Ministerstva 

vnitra,  

  

g) stanovují podřízeným územním správním úřadům povinnost poskytovat na vyžádání 

podklady pro zpracování krizových plánů krajů.  

  

 (3) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k ochraně kritické infrastruktury 

náležející do jejich působnosti  

  

a) navrhují odvětvová kritéria a předkládají je Ministerstvu vnitra,  
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b) vyžadují od právnické nebo podnikající fyzické osoby, jako provozovatele stavby, zařízení, 

prostředku nebo veřejné infrastruktury, o kterých lze oprávněně předpokládat, že splňují 

kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury nebo prvku evropské kritické infrastruktury, 

informace nezbytné k určení těchto prvků včetně údajů, u kterých je nutné zachovat 

mlčenlivost, pokud požadované informace nelze získat jiným způsobem,  

  

c) určí opatřením obecné povahy prvky kritické infrastruktury a prvky evropské kritické 

infrastruktury, nejde-li o prvky určované podle § 4 odst. 1 písm. e), a o tomto určení informují 

bez zbytečného odkladu Ministerstvo vnitra včetně uvedení údaje o počtu členských států, 

které jsou závislé na takto určených prvcích evropské kritické infrastruktury,  

  

d) zašlou návrhy prvků kritické infrastruktury a prvků evropské kritické infrastruktury 

Ministerstvu vnitra k zařazení do seznamu podle § 10 odst. 1 písm. f); návrhy prvků evropské 

kritické infrastruktury obsahují též informaci o počtu členských států, které jsou závislé na 

jednotlivých prvcích evropské kritické infrastruktury,  

  

e) kontrolují plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury a ochranu prvků 

kritické infrastruktury a ukládají opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole,  

  

f) poskytují Ministerstvu vnitra jednou ročně informaci o ochraně evropské kritické 

infrastruktury včetně údajů o typech zranitelnosti, hrozbách a zjištěných rizicích,  

  

g) poskytují Ministerstvu vnitra každé dva roky informaci o provedených kontrolách subjektů 

evropské kritické infrastruktury včetně informací o závažných zjištěních a nařízených 

opatřeních.  

  

 (4) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady  

  

a) vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence podle 

zvláštních právních předpisů 10) odstraňují nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové 

situace,  

  

b) rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, pokud 

zvláštní právní předpis 11) nestanoví jinak,  

  

c) organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití obyvatelstva 

a k zajištění funkčnosti veřejné správy,  

  

d) vytvářejí podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, obcím, 

právnickým a fyzickým osobám,  

  

e) poskytují si bezplatně a bez zbytečného odkladu údaje z informačních systémů veřejné 

správy, které spravují, a to v rozsahu nezbytném pro zajišťování připravenosti na krizové 

situace a při jejich řešení, nebrání-li tomuto poskytnutí zvláštní právní předpis.  
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 (5) Pro přípravu na krizové situace a jejich řešení prováděcí právní předpis stanoví  

  

a) podmínky a způsob vykonávání péče o děti v mateřských školách, žáky plnící ve školách 

povinnou školní docházku, osoby umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy a ochranné výchovy a osoby ve střediscích výchovné péče, pokud tuto péči nemohou 

za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,  

  

b) báňsko technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl, uplatňování 

preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol.  

  

§ 10  

Ministerstvo vnitra  

 

 (1) Ministerstvo vnitra za účelem koordinace výkonu státní správy v oblasti krizového 

řízení 12)  

  

a) sjednocuje postupy v oblasti krizového řízení,  

  

b) organizuje instruktáže a školení a podílí se na přípravě k získání zvláštní odborné 

způsobilosti 13) zaměstnanců orgánů krizového řízení,  

  

c) provádí kontrolu zajištění připravenosti ostatních ministerstev a jiných ústředních 

správních úřadů na řešení krizových situací a ve spolupráci s příslušným ministerstvem 

provádí kontrolu krizových plánů krajů,  

  

d) v době nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu vede ústřední evidenci údajů 

o přechodných změnách pobytu osob,  

  

e) navrhuje průřezová kritéria,  

  

f) zpracovává seznam, který je podkladem pro určení prvků kritické infrastruktury a prvků 

evropské kritické infrastruktury podle § 4 odst. 1 písm. e),  

  

g) plní úkoly v oblasti kritické infrastruktury vyplývající z členství České republiky 

v Evropské unii, zabezpečuje mezinárodní výměnu informací v této oblasti, plní funkci 

kontaktního místa České republiky v rámci evropské kritické infrastruktury a podává 

Evropské komisi zprávy o plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů Evropské unie 

v této oblasti,  

  

h) každoročně informuje Evropskou komisi o počtu prvků evropské kritické infrastruktury 

podle odvětví a o počtu členských států Evropské unie, které jsou závislé na jednotlivých 

prvcích evropské kritické infrastruktury,  

  

i) každé dva roky předkládá Evropské komisi souhrnnou zprávu se všeobecnými údaji 

o typech zranitelnosti, hrozbách a rizicích zjištěných v jednotlivých odvětvích evropské 

kritické infrastruktury,  
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j) zpracovává ve spolupráci s jiným ústředním správním úřadem plán cvičení orgánů 

krizového řízení,  

  

k) předává ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům na jejich žádost údaje podle 

§ 15 odst. 3,  

  

l) v rozsahu potřebném pro zajištění připravenosti na řešení krizových situací koordinuje další 

úkoly.  

  

 (2) Ministerstvo vnitra odpovídá za přípravu a řešení krizových situací souvisejících 

s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a přitom určuje a kontroluje postupy Policie 

České republiky.13a) Dále se Ministerstvo vnitra podílí na úkolech podle odstavce 1 písm. a) 

až c) a l).  

  

 (3) Ministr vnitra řeší rozpory v oblasti krizového řízení.  

  

 (4) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavci 1 plní generální ředitelství 

hasičského záchranného sboru.  

  

§ 11  

Ministerstvo zdravotnictví  

 

 Ministerstvo zdravotnictví je v době krizového stavu oprávněno  

  

a) zajistit nákup a distribuci potřebných léčivých přípravků, a to i neregistrovaných podle 

zvláštního právního předpisu 15); v tomto případě neplatí povinnost oznámení a zveřejnění 

výjimky podle tohoto zvláštního právního předpisu,  

  

b) koordinovat na vyžádání kraje činnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby 

a poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem anebo statut 

specializovaného centra, při poskytování neodkladné péče,  

  

c) rozhodnout o rozsahu poskytovaných zdravotních služeb poskytovateli akutní lůžkové péče 

v případě zavádění regulačních opatření podle zákona o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy39). 

  

§ 12  

Ministerstvo dopravy  

 

 (1) Ministerstvo dopravy v době krizového stavu je oprávněno uložit provozovateli 

dráhy, drážní dopravy, silniční dopravy, letadel, letišť, vnitrozemské vodní dopravy 

a veřejných přístavů, jakož i vlastníku a provozovateli ostatních objektů, zařízení 

a dopravních cest sloužících dopravě povinnosti k zabezpečování dopravních potřeb.  

  

 (2) V případě nebezpečí z prodlení může být tato povinnost uložena rozhodnutím 

jiného správního úřadu podle zvláštního právního předpisu. V rozhodnutí se stanoví povinný 
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provozovatel, předmět a rozsah veřejného závazku, způsob jeho plnění, doba platnosti 

rozhodnutí a poučení o následcích jeho neplnění.  

  

§ 12a  

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

 

 (1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je v době krizového stavu oprávněno  

  

a) přijímat opatření k zachování celistvosti energetických soustav s cílem urychleného 

obnovení všech důležitých funkcí kritické infrastruktury v energetice,  

  

b) uložit provozovateli přepravní soustavy, přenosové soustavy a distribučních soustav plynu, 

ropy, elektřiny a rozvodu tepelné energie, výrobci elektrické energie a tepla, výrobci 

primárních energetických zdrojů, jakož i vlastníku a provozovateli ostatních objektů 

a zařízení sloužících k zajištění energetických potřeb státu povinnosti k zabezpečování těchto 

energetických potřeb; jsou-li subjektem kritické infrastruktury, ukládá jim úkoly k ochraně 

a k neodkladné obnově kritické infrastruktury v energetice.  

  

 (2) Ministerstvo průmyslu a obchodu plní úkoly v oblasti kritické infrastruktury 

a evropské kritické infrastruktury v energetice, poskytuje vládě a Ministerstvu vnitra 

součinnost pro národní meziresortní i mezinárodní výměnu informací v této oblasti, pro 

plnění funkce kontaktního místa České republiky v rámci evropské kritické infrastruktury 

a pro podání zprávy Evropské komisi o plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů 

Evropské unie.  

 

§ 12b 

Ministerstvo obrany  

 

(1) Ministerstvo obrany za účelem přípravy ozbrojených sil na krizové situace: 

 

a) koordinuje zapojení ozbrojených složek v jednotlivých krizových plánech podle § 9 

odst. 2 písm. b), a to zejména s ohledem na hybridní rizika identifikovaná v rámci 

plánování podle zvláštního zákona,55) 

 

b) plní úkoly v oblasti zajišťování produkce věcných prostředků podle požadavků 

ozbrojených sil, a koordinuje meziresortní výměnu informací v této oblasti a výměnu 

relevantních informací v rámci plnění spojeneckých závazků České republiky, 

 

c) zpracovává seznam věcných prostředků, jejichž výroba musí být za účelem řešení 

krizové situace v určitém objemu zajištěna na území České republiky, a 

 

d) je oprávněno vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o zařízeních a výrobních 

kapacitách právnických osob a podnikajících fyzických osob, které produkují věcné 

prostředky podle písm. a), nebo jsou schopny takovou produkci v krátkém čase zahájit. 
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(2) Ministerstvo obrany v době trvání nouzového stavu navrhuje vládě uložení 

povinností podle § 6 odst. 1 písm. c) za účelem zajištění a zachování produkce a zajištění 

bezpečnosti dodávek věcných prostředků dle požadavků ozbrojených sil.  

 

  
55) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

218/2000 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 27. června 2000  

 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  

 

§ 7  

Výdaje státního rozpočtu  

 

 (1) Ze státního rozpočtu se hradí  

  

a) výdaje na činnost organizačních složek státu a výdaje na činnost příspěvkových organizací 

v jejich působnosti, kterými jsou příspěvky na provoz, dotace na financování programů a akcí 

(§ 12 a 13), dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 

Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, 

a dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou 

České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského 

hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české 

spolupráce (dále jen „finanční mechanismus“),  

  

b) výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní 

sociální podpory, ostatní sociální dávky, výdaje na podporu v nezaměstnanosti, podporu při 

rekvalifikaci a na aktivní politiku zaměstnanosti,  

  

c) dotace a návratné finanční výpomoci územním samosprávným celkům na jinou než 

podnikatelskou činnost,  

  

d) dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou 

činnost,7) 

  

e) dotace spolkům 8) a příspěvky politickým stranám,9) 

  

f) dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí,10) 

a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to 

výhradně na tyto účely,  

  

g) dotace státním fondům a návratné finanční výpomoci,  
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h) dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a zabývají se chovem 

včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené plemenitby hospodářských zvířat11) nebo 

jsou vlastníky nebo nájemci lesa,  

  

i) dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem,  

  

j) dotace dobrovolným svazkům obcí,  

  

k) dotace a návratné finanční výpomoci Regionálním radám regionů soudržnosti11a),  

  

l) peněžité vklady státu do akciových společností,11b)  

  

m) nákup cenných papírů,  

  

n) peněžní dary poskytnuté do zahraničí,  

  

o) vklady, příspěvky a dotace mezinárodním organizacím,  

  

p) výdaje na realizaci státních záruk,  

  

r) výdaje související s plněním závazků k Evropským společenstvím,  

  

s) příspěvky fyzickým osobám podle zvláštního zákona,  

  

t) výdaje související s dluhovou službou,  

  

u) další výdaje stanovené zvláštním zákonem,  

  

v) výdaje na vládní úvěry,  

  

w) dotace fyzickým a právnickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost, na 

výstavbu, opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu a na výstavbu technické 

infrastruktury,  

  

x) dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu a. s.,  

  

y) dotace a návratné finanční výpomoci evropským seskupením pro územní spolupráci11a), 

  

z) výdaj podle přímo použitelných předpisů Evropské unie do finančního nástroje48) nebo 

fondu fondů 49) v souladu s uzavřenou dohodou o financování50), 

 

ab) výdaje na zajištění nezbytných dodávek a mobilizačních dodávek53).  

  

 (2) Výdaje podle odstavce 1 písm. l) až n) mohou být uskutečněny pouze 

s předchozím souhlasem vlády.  
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 (3) Ze státního rozpočtu se poskytují Národnímu fondu prostředky určené jako zálohy 

na úhradu realizovaných kursových rozdílů vzniklých na bankovních účtech Národního 

fondu. Záloha je čerpána v případě, že kursové ztráty převyšují kursové zisky za běžný 

rozpočtový rok. V případě, že kursové zisky převyšují kursové ztráty za běžný rozpočtový 

rok, tento rozdíl zvyšuje výši poskytnuté zálohy. Ke konci běžného rozpočtového roku se tyto 

prostředky vyúčtovávají. Zůstatek zálohy po vyúčtování se do státního rozpočtu nepřevádí 

a použije se v následujících letech.  

  

 (4) Ze státního rozpočtu se převádějí do Národního fondu prostředky ve výši výdajů, 

které byly z Národního fondu vynaloženy na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské 

unie, o kterých správce kapitoly dodatečně rozhodl, že budou financovány pouze ze státního 

rozpočtu; na základě tohoto rozhodnutí správce kapitoly nelze zvýšit rozpočet výdajů 

příslušné kapitoly.  

 

  
53) § 10 odst. 4 a § 13 odst. 3 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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