13/2004
NAŘÍZENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 1. března 2004
k zajištění plnění úkolů za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu
ohrožení státu a válečného stavu a připravenosti na jejich řešení
K zajištění plnění úkolů za stavu nebezpečí, 1) nouzového stavu, 2)
stavu ohrožení státu 3) a válečného stavu 4) (dále jen „krizový stav“) a
připravenosti na jejich řešení se stanoví 5):
Čl. 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se upravuje plnění úkolů Ministerstva vnitra (dále jen
„ministerstvo“), Policie České republiky (dále jen „policie“) a organizačních
složek státu a státních příspěvkových organizací 6) zřízených ministerstvem k
plnění úkolů v oboru jeho působnosti za krizových stavů a připravenost na jejich
řešení.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) připraveností souhrn činností, jejichž cílem je vytvoření podmínek, které
umožní plnit stanovené úkoly při ohrožení, v jejichž důsledku se vyhlašují
krizové stavy,
b) útvarem útvary ministerstva, 7) Policejní prezidium České republiky (dále jen
„policejní prezidium“), útvary policie s působností na celém území České
republiky 8) a s územně vymezenou působností 9) (dále jen „útvary policie“),
organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené ministerstvem
k plnění úkolů v oboru jeho působnosti,
c) vedoucím zaměstnancem vedoucí zaměstnanec s personální pravomocí
nebo služební funkcionář s personální pravomocí,
d) zaměstnancem zaměstnanec nebo příslušník policie nebo Hasičského
záchranného sboru České republiky (dále jen „hasičský záchranný sbor“)

zařazený u útvaru,
e) pracovištěm krizového řízení útvar nebo jeho organizační článek pověřený
koordinací krizového řízení, zajištěním plnění úkolů ministerstva nebo policie
nebo generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
(dále jen „generální ředitelství“) za krizových stavů a připravenosti na jejich
řešení a metodickým řízením krizových pracovišť útvarů,
f) krizovým pracovištěm útvaru organizační článek útvaru 10) nebo
zaměstnanec určený vedoucím zaměstnancem útvaru zabezpečující koordinaci
a plnění úkolů útvaru v oblasti krizového řízení a spolupráci při plnění úkolů za
krizových stavů,
g) informačním a situačním centrem ministerstva pracoviště, které zabezpečuje
přenos informací o událostech, které mohou vést k vyhlášení krizových stavů, a
podílí se na poskytování objektivních údajů pro rozhodovací a řídící činnost
ministra vnitra a určených osob při realizaci krizových opatření,
h) rozpracování krizového plánu dokumentace útvarů vycházející z krizového
plánu ministerstva (dále jen „krizový plán“) a dalších orgánů krizového řízení 1)
správních úřadů pro zajištění plnění úkolů jednotlivými útvary za krizových
stavů.
Čl. 3
Koordinace krizového řízení
(1) Za koordinaci plnění úkolů souvisejících s připraveností ministerstva
na krizové stavy a jejich řešení a při zajišťování připravenosti na řešení
krizových situací souvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem v
rámci působnosti ministerstva 11) odpovídá první náměstek ministra vnitra (dále
jen „první náměstek“). K tomu zejména
a) v rámci připravenosti ministerstva
1. zabezpečuje zpracování krizového plánu, 12)
2. shromažďuje výstupy připravované jednotlivými útvary,
3. vytváří podmínky pro sjednocení postupů jednotlivých útvarů,
4. předkládá ministru vnitra návrhy na řešení rozporů mezi útvary v oblasti
krizového řízení,
5. vyžaduje od jednotlivých útvarů informace o stavu plnění úkolů vyplývajících
z krizového plánu a kontroluje plnění těchto úkolů,
b) v rámci připravenosti v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
1. zabezpečuje koordinaci přípravy na krizové stavy a jejich řešení,

2. schvaluje výstupy odboru bezpečnostní politiky v oblasti zajištění
připravenosti na krizové stavy a jejich řešení,
3. odpovídá za koncepční řízení policie,
4. předkládá ministru vnitra návrhy na řešení rozporů v oblasti krizového řízení.
13)
(2) Za koordinaci plnění úkolů ministerstva souvisejících s jeho
působností v oblasti krizového řízení, 14) mimo oblast vnitřní bezpečnosti a
veřejného pořádku, odpovídá generální ředitel hasičského záchranného sboru a
náměstek ministra vnitra pro požární ochranu, integrovaný záchranný systém a
civilní nouzové plánování (dále jen „generální ředitel“). K tomu zejména
a) shromažďuje výstupy a vyžaduje potřebné podklady připravované
jednotlivými útvary v rámci vnitřních i vnějších vazeb ministerstva,
b) podílí se na vytváření materiálních a technických podmínek pro potřeby
jednání Ústředního krizového štábu a krizového štábu ministra vnitra,
c) předkládá ministru vnitra návrhy na řešení rozporů v oblasti krizového řízení
nesouvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. 13)
(3) V rozsahu vymezené činnosti 10) úlohu pracoviště krizového řízení
plní
a) odbor bezpečnostní politiky,
b) organizační články generálního ředitelství určené generálním ředitelem,
c) organizační článek policejního prezidia určený policejním prezidentem.
(4) K zabezpečení úkolů v oblasti krizového řízení jsou pracoviště
krizového řízení podle odstavce 3 oprávněna vyžadovat od jednotlivých útvarů
potřebné podklady a vyjádření.
Čl. 4
Odbor bezpečnostní politiky
(1) Odbor bezpečnostní politiky zabezpečuje koordinaci plnění úkolů
souvisejících s připraveností ministerstva na krizové stavy a jejich řešení. K
tomu zejména
a) zpracovává krizový plán a zabezpečuje jeho doplnění a aktualizaci, k tomu
účelu koordinuje i rozpracování vybraných částí krizových plánů ostatních

ministerstev a ústředních orgánů státní správy do krizového plánu ministerstva,
b) koordinuje připravenost útvarů, k tomu účelu vyžaduje od jednotlivých útvarů
informace o stavu plnění úkolů, které vyplývají z krizového plánu,
c) vede přehled možných zdrojů rizik a odpovídá za zpracování analýz možných
ohrožení,
d) zabezpečuje činnosti a koordinuje útvary při plnění úkolů vyplývajících z
členství ministra vnitra v Bezpečnostní radě státu,
e) plní úlohu sekretariátu krizového štábu ministra vnitra za podmínek
vymezených interním aktem řízení, 15)
f) plní úkoly informačního a situačního centra ministerstva; bezodkladně
poskytuje informace policejnímu prezidiu, generálnímu ředitelství a dalším
útvarům ministerstva o událostech, které mohou vést k vyhlášení krizového
stavu, a dále informace, které upřesňují nebo shrnují skutečnosti související s
krizovými stavy,
g) aktivuje členy krizového štábu ministra vnitra a zabezpečuje aktivaci
pracoviště krizového štábu ministra vnitra, 16)
h) podílí se, za podmínek vymezených interním aktem řízení, 17) ve spolupráci
s dalšími útvary na organizační přípravě a materiálním vybavení pro jednání
krizového štábu ministra vnitra a jeho pracovních skupin,
i) odpovídá za metodické řízení pracovišť krizového řízení a krizových pracovišť
útvarů, s výjimkou krizových pracovišť útvarů policie a krizových pracovišť
útvarů hasičského záchranného sboru,
j) vede, využívá a aktualizuje seznam krizových pracovišť útvarů, u nichž
odpovídá za metodické řízení,
k) provádí kontrolu připravenosti útvarů a kontrolu dokumentace krizového
plánování; k tomu účelu plní úlohu kontrolního pracoviště, 18)
l) organizuje účast útvarů na cvičeních prováděných pro ověřování připravenosti
ministerstva na řešení krizových stavů.
(2) K zajištění připravenosti na řešení krizových situací souvisejících s
vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem 11) odbor bezpečnostní politiky
zejména

a) zpracovává podklady pro sjednocení postupů ministerstev, krajských úřadů,
obecních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob,
b) podílí se na organizování instruktáží, školení a další přípravy k získání
zvláštní odborné způsobilosti pracovníků orgánů krizového řízení,
c) podílí se na provádění kontrol krizových plánů zpracovaných ostatními
ministerstvy a ve spolupráci s příslušným ministerstvem na kontrole krizových
plánů krajů, 19)
d) vyžaduje podklady od ostatních ministerstev a ústředních orgánů státní
správy,
e) určuje a kontroluje postupy útvarů policie prostřednictvím policejního
prezidia, 11)
f) připravuje návrhy na řešení rozporů v oblasti krizového řízení, 13)
g) plní úlohu sekretariátu Ústředního krizového štábu, pokud náleží jeho řízení
do působnosti ministra vnitra, 20
h) zajišťuje ve spolupráci s dalšími útvary organizační přípravu a materiální
vybavení pro jednání Ústředního krizového štábu,
i) aktivuje členy Ústředního krizového štábu, 21)
j) při zabezpečení informační podpory rozhodovacího procesu Ústředního
krizového štábu
1. se podílí na plnění úkolů při přípravě a organizaci krizových opatření,
2. zabezpečuje aktivaci pracoviště Ústředního krizového štábu,
k) organizuje cvičení za účelem ověření připravenosti na krizové situace. 22)
(3) Při zabezpečování úkolů podle odstavce 2 odbor bezpečnostní
politiky spolupracuje s generálním ředitelstvím.
(4) Odbor bezpečnostní politiky vyžaduje od policejního prezidia a
generálního ředitelství informace podle čl. 8 odst. 5 písm. a) až c).
Čl. 5
Policejní prezidium
(1) Pracoviště krizového řízení policejního prezidia zabezpečuje plnění

úkolů policie za krizových stavů a připravenost na jejich řešení, přitom
spolupracuje s pracovištěm krizového řízení ministerstva a pracovištěm
krizového řízení generálního ředitelství.
(2) Plnění úkolů organizačních článků policejního prezidia a útvarů
policie podle odstavce 1 zabezpečují jejich krizová pracoviště (dále jen „krizové
pracoviště útvaru policie“). K plnění úkolů a zajištění koordinace útvarů policie
za krizových stavů zřizují útvary policie vlastní krizové štáby.
(3) Krizová pracoviště útvarů policie jsou metodicky řízena pracovištěm
krizového řízení policejního prezidia. Pracoviště krizového řízení policejního
prezidia k tomu zejména
a) provádí analytickou, koncepční a kontrolní činnost v oblasti krizového řízení u
útvarů policie,
b) analyzuje a navrhuje priority řešení možných rizik, která mohou vést k
vyhlášení krizových stavů,
c) zabezpečuje a organizuje provádění příprav policie na plnění úkolů za
krizových stavů a připravenost na jejich řešení; k tomu účelu koordinuje
zpracování výpisů krizového plánu ve spolupráci s útvary policie,
d) koordinuje zabezpečování činností krizového štábu policejního prezidenta a
plní funkci sekretariátu krizového štábu policejního prezidenta,
e) zabezpečuje úkoly vyplývající z členství policejního prezidenta v Ústředním
krizovém štábu a krizovém štábu ministra vnitra,
f) plní ve spolupráci s operačním oddělením policejního prezidia funkci
ústředního informačního pracoviště policie pro plnění úkolů za krizových stavů a
v případě hrozby vzniku situace, která může vést k vyhlášení krizového stavu,
g) podílí se na přípravě a zpracování podkladů pro potřeby plnění úkolů v
oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za krizových stavů; za tím
účelem je oprávněno vyžadovat od jednotlivých útvarů policie potřebné údaje,
h) zpracovává podklady pro krizový plán,
i) vede seznam zaměstnanců zařazených na krizových pracovištích útvarů
policie,
j) podílí se na vytváření a realizaci koncepce vzdělávání v oblasti krizového
řízení,

k) podílí se na zabezpečení odborné přípravy a vzdělávání v oblasti krizového
řízení,
l) připravuje a zabezpečuje vydávání interních aktů řízení pro sjednocení
postupů v oblasti krizového řízení u organizačních článků policejního prezidia a
útvarů policie.
(4) Úkoly krizových pracovišť útvarů policie plní krizové pracoviště v
přímé podřízenosti vedoucího zaměstnance příslušného útvaru policie.
(5) Krizová pracoviště útvarů policie zajišťují plnění úkolů za krizových
stavů a připravenost na jejich řešení v rámci činnosti příslušného útvaru policie.
(6) Operační oddělení policejního prezidia poskytuje bezodkladně
informačnímu a situačnímu centru ministerstva informace o událostech z oblasti
vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, které mohou vést k vyhlášení
krizového stavu, a dále informace, které upřesňují nebo shrnují skutečnosti
související s těmito událostmi.
Čl. 6
Generální ředitelství
(1) Pracoviště generálního ředitelství určené podle čl. 3 odst. 3 písm. b)
zabezpečuje koordinaci plnění úkolů ministerstva souvisejících s jeho
působností v oblasti krizového řízení, 14) s výjimkou oblasti vnitřní bezpečnosti
a veřejného pořádku. K tomu zejména
a) vyžaduje podklady od ostatních ministerstev a ústředních orgánů státní
správy,
b) zpracovává a zabezpečuje realizaci koncepce vzdělávání v oblasti krizového
řízení,
c) podílí se na zabezpečení činnosti Ústředního krizového štábu včetně
zabezpečení materiálních a technických podmínek pro jednání Ústředního
krizového štábu,
d) plní pro zabezpečení informační podpory rozhodovacího procesu Ústředního
krizového štábu obdobně úkoly stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. j),
e) zabezpečuje činnosti a vyžaduje podklady a koordinuje útvary ministerstva
při plnění úkolů vyplývajících z jednání Výboru pro civilní nouzové plánování,

f) shromažďuje a vyžaduje potřebné podklady připravované jednotlivými útvary
ministerstva,
g) připravuje návrhy na řešení rozporů v oblasti krizového řízení, 13)
h) vede přehled možných zdrojů rizik a odpovídá za zpracování analýz
možných ohrožení, která souvisejí s živelními pohromami, požáry,
průmyslovými haváriemi nebo nehodami velkého rozsahu,
i) organizuje cvičení za účelem ověření připravenosti na krizové situace. 21)
(2) Generální ředitelství zabezpečuje připravenost hasičského
záchranného sboru na plnění úkolů za krizových stavů. K tomu zejména
a) odpovídá za koncepční řízení, určuje a kontroluje postupy v rámci
hasičského záchranného sboru,
b) zpracovává podklady pro krizový plán,
c) plní úlohu sekretariátu krizového štábu ministra vnitra za podmínek
vymezených interním aktem řízení, 23)
d) podílí se na vytváření materiálních a technických podmínek pro jednání
krizového štábu ministra vnitra.
(3) Operační a informační středisko generálního ředitelství poskytuje
bezodkladně informačnímu a situačnímu centru ministerstva informace o
událostech z oblasti záchranných prací, živelních pohrom, průmyslových
havárií, nehod a jiného obdobného nebezpečí, které mohou vést k vyhlášení
krizového stavu, a dále informace, které upřesňují nebo shrnují skutečnosti
související s těmito událostmi.
Čl. 7
Odbor legislativy, koordinace předpisů a kompatibility s právem
Evropských společenství
(1) Odbor legislativy, koordinace předpisů a kompatibility s právem
Evropských společenství organizuje činnost právní skupiny krizového štábu
ministra vnitra (dále jen „právní skupina“), odpovídá za koordinaci plnění úkolů
právní skupiny za krizových stavů a za připravenost právní skupiny na řešení
krizových stavů. K tomu zejména

a) zajišťuje činnost, připravenost a materiální vybavení právní skupiny,
b) zajišťuje činnost sekretariátu právní skupiny,
c) připravuje návrhy právních předpisů a zajišťuje jejich publikaci,
d) navrhuje v rámci činnosti právní skupiny výklady právních předpisů.
(2) V případě, že je právní skupina pověřena přípravou návrhu právního
předpisu nebo interního aktu řízení, nahrazuje projednání návrhu právního
předpisu nebo interního aktu řízení v právní skupině vnitřní připomínkové řízení.
Čl. 8
Útvary a jejich krizová pracoviště
(1) Vedoucí zaměstnanec útvaru odpovídá za připravenost útvaru na
plnění úkolů za krizových stavů, které vyplývají z právních předpisů,
organizačních řádů a statutů jednotlivých útvarů nebo zřizovacích listin, a
zajišťuje plnění krizových opatření v mezích své činnosti.
(2) Podle rozsahu plněných úkolů za krizových stavů a požadavků na
jejich přípravu vedoucí zaměstnanec útvaru zřizuje vlastní krizové pracoviště.
Po projednání s věcně příslušným pracovištěm krizového řízení stanoví
organizační složení a činnost krizového pracoviště a zabezpečuje personální a
materiální podmínky pro jeho činnost.
(3) Pokud není krizové pracoviště zřízeno, plní jeho úlohu vedoucí
zaměstnanec útvaru. Vedoucí zaměstnanec řídící více útvarů může určit jedno
z krizových pracovišť jemu podřízených útvarů jako pracoviště zajišťující
koordinaci prací a jednotnost výstupů pro zabezpečení připravenosti na plnění
úkolů za krizových stavů a jejich řešení pro jím řízený úsek.
(4) Krizové pracoviště v rámci činnosti útvaru zejména
a) zabezpečuje a podílí se na plnění úkolů útvaru za krizových stavů a
připravenosti na jejich řešení v rozsahu stanoveného předmětu činnosti a v
závislosti na začlenění útvaru v organizační struktuře,
b) koordinuje, popřípadě zpracovává v součinnosti s věcně příslušným
pracovištěm krizového řízení odborné části krizového plánu, provádí
rozpracování krizového plánu a kontrolní činnost na úseku krizového plánování;
tím není dotčena pravomoc náměstka ministra vnitra, vrchního ředitele úřadu
ministerstva, policejního prezidenta, generálního ředitele a vedoucích

zaměstnanců útvarů,
c) podílí se na zabezpečení nezbytných materiálních a finančních prostředků
pro zajištění úkolů za krizových stavů a připravenosti na jejich řešení,
d) poskytuje věcně příslušnému pracovišti krizového řízení potřebnou odbornou
součinnost při zajišťování úkolů za krizových stavů a připravenosti na jejich
řešení.
(5) Vedoucí zaměstnanec útvaru ve spolupráci s věcně příslušným
pracovištěm krizového řízení zabezpečuje připravenost krizového pracoviště na
plnění jeho úkolů, k tomu účelu zejména
a) oznamuje věcně příslušnému pracovišti krizového řízení
1. zřízení krizového pracoviště nebo změnu jeho zřízení a seznam
zaměstnanců zařazených na krizovém pracovišti,
2. změny v personálním obsazení krizového pracoviště,
b) poskytuje na vyžádání věcně příslušnému pracovišti krizového řízení seznam
zaměstnanců zařazených na krizovém pracovišti, kteří jsou určeni k
seznamování se s materiály obsahujícími utajované skutečnosti nebo zvláštní
skutečnosti,
c) zabezpečuje ve spolupráci s věcně příslušným pracovištěm krizového řízení
další vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců zařazených na krizovém
pracovišti a dalších určených zaměstnanců u útvaru v oblasti krizového řízení a
pro práci s materiály obsahujícími utajované skutečnosti nebo zvláštní
skutečnosti.
(6) Příslušný vedoucí zaměstnanec útvaru policie zabezpečuje plnění
činností uvedených v odstavci 4 a v odstavci 5 písm. c) v součinnosti s
pracovištěm krizového řízení policejního prezidia a příslušný vedoucí
zaměstnanec hasičského záchranného sboru v součinnosti s pracovištěm
krizového řízení generálního ředitelství.
(7) Při plnění úkolů krizových pracovišť a pracovišť krizového řízení tato
pracoviště spolu navzájem spolupracují a poskytují si údaje, informace a
podklady v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činností v rámci krizového
řízení.
Čl. 9
Ekonomická činnost

(1) Ekonomický odbor organizuje a vypracovává ve spolupráci s
odborem bezpečnostní politiky, generálním ředitelstvím a Ministerstvem financí
návrh mimořádného závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (dále
jen „kapitola“) za období do nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním
rozpočtu a návrh nouzového rozpočtu kapitoly na zbytek roku po vyhlášení
stavu ohrožení státu, 24) nebo návrh mimořádného závěrečného účtu kapitoly
za období do nabytí účinnosti zákona o válečném státním rozpočtu a návrh
válečného rozpočtu kapitoly na zbytek roku po vyhlášení válečného stavu. 25)
(2) Odbor bezpečnostní politiky a generální ředitelství ve spolupráci s
ekonomickým odborem vypracují podklady za ministerstvo do nařízení vlády
pro zajištění nouzového státního rozpočtu nebo válečného státního rozpočtu k
realizaci ustanovení právních předpisů 26) a po vyjádření prvního náměstka a
generálního ředitele je postoupí náměstkovi pro ekonomické zabezpečení, který
je předloží Ministerstvu financí.
(3) Odbor bezpečnostní politiky a generální ředitelství navrhují na
základě podkladů od útvarů do návrhu rozpočtu kapitoly na příslušný rok v
odvětvovém třídění v rámci oddílu 52 rozpočtové skladby vyčlenění objemu
finančních prostředků potřebných k zajištění přípravy na krizové situace 27)
vedených jako specifický dílčí ukazatel kapitoly 28) a potřebný objem finančních
prostředků pro zajištění opatření k obraně státu. 29)
(4) První náměstek a generální ředitel ve spolupráci s příslušnými útvary
navrhují prostřednictvím náměstka ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení
Ministerstvu financí účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových
situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků v kapitole Všeobecná
pokladní správa 30) na příslušný rozpočtový rok (dále jen „rezerva“).
(5) První náměstek ve spolupráci s generálním ředitelem, náměstkem
pro ekonomické zabezpečení a příslušnými útvary zabezpečuje realizaci úkolů
uložených ministerstvu k použití finančních prostředků z rezervy ve prospěch
žadatele.
(6) Náměstek pro ekonomické zabezpečení společně s prvním
náměstkem a generálním ředitelem zajistí spolupráci s Ministerstvem financí při
tvorbě materiálu pro jednání vlády České republiky vyhotovovaném v případě
potřeby po vyčerpání rezervy.
(7) Ekonomický odbor zajišťuje zvláštní formu platebního styku pro stav
ohrožení státu a válečný stav v souladu s interním aktem řízení. 31)
Čl. 10

Náměstek pro ekonomické zabezpečení prostřednictvím ekonomického
odboru zabezpečuje spolupráci s Českou národní bankou při tvorbě krizového
plánu.32) Rozsah a způsob rozpracování vybraných částí krizového plánu
České národní banky do krizového plánu navrhuje odboru bezpečnostní politiky
ekonomický odbor.
Zvláštní skutečnosti
Čl. 11
Postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi
(1) Ministr vnitra určuje ke styku se zvláštními skutečnostmi 33)
náměstky ministra vnitra, ředitele útvarů řízené přímo ministrem vnitra,
policejního prezidenta a generálního ředitele.
(2) Zaměstnance zařazené na pracovištích krizového řízení, na krizových
pracovištích a další spolupracující osoby navrhuje ke styku se zvláštními
skutečnostmi příslušný ředitel útvaru.
(3) Na základě návrhu podle odstavce 2 rozhoduje o určení podřízených
zaměstnanců ke styku se zvláštními skutečnostmi náměstek ministra vnitra,
ředitel útvaru řízeného přímo ministrem vnitra, policejní prezident, generální
ředitel, ředitel Policie České republiky správy hlavního města Prahy, ředitel
Policie České republiky správy kraje, ředitel Policie České republiky okresního
(obvodního, městského) ředitelství a vedoucí organizační složky státu nebo
státní příspěvkové organizace zřízené ministerstvem k plnění úkolů v oboru
jeho působnosti. Uvedené funkcionáře policie určuje nejbližší nadřízený
funkcionář policie.
(4) Příslušná pracoviště krizového řízení a příslušná krizová pracoviště
vedou seznamy osob určených ke styku se zvláštními skutečnostmi, které
pravidelně aktualizují.
Čl. 12
Postup při označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a
jiných materiálů
(1) Označování, evidence, manipulace a ukládání písemností a jiných
materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti se provádí v souladu s právním
předpisem. 34) Pokud písemnost nebo jiný materiál obsahuje utajované
skutečnosti podle právního předpisu, 35) zpracovatel stanoví stupeň utajení
písemnosti, označí jednotlivé písemnosti a nakládá s nimi v souladu s tímto

právním předpisem.
(2) Ředitel útvaru stanoví vedení samostatného jednacího protokolu pro
evidování písemností a jiných materiálů, které obsahují zvláštní skutečnosti. 36)
(3) Vyřazování, archivování a skartaci písemností a jiných materiálů,
které obsahují zvláštní skutečnosti, provádí v rámci své činnosti pracoviště
krizového řízení a krizová pracoviště útvarů.
Krizový plán
Čl. 13
Odpovědnost za zpracování krizového plánu
(1) Krizový plán podle právních předpisů 37) zpracovává odbor
bezpečnostní politiky na základě vyžádaných podkladů, které se vypracovávají
v návaznosti na typové plány, přehled krizových opatření a krizové plány
ostatních orgánů krizového řízení.
(2) Zpracování podkladů pro krizový plán, rozpracování krizového plánu
a zabezpečení využívání a aktualizace údajů v krizovém plánu zajišťují policejní
prezidium, generální ředitelství a krizová pracoviště útvarů podle pokynů odboru
bezpečnostní politiky.
(3) Jednotlivé útvary zpracovávají ty části krizového plánu, které
zabezpečí jejich připravenost na činnosti a plnění úkolů za krizových stavů.
(4) Krizový plán schvaluje ministr vnitra. 12)
(5) Hodnocení účinnosti krizového plánu a jeho aktualizace včetně stavu
připravenosti útvarů k jeho plnění se provádí v pravidelných tříletých cyklech
ode dne jeho schválení a dále podle potřeby. 38) Přílohové části krizového
plánu, s výjimkou typových plánů, se mohou aktualizovat průběžně.
(6) Průběžnou aktualizaci přílohové části krizového plánu organizuje
odbor bezpečnostní politiky a schvaluje první náměstek.
Čl. 14
Odpovědnost za zpracování typových a operačních plánů
(1) Odbor bezpečnostní politiky a policejní prezidium odpovídá za
zpracování typových plánů pro oblast vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku a

jejich rozpracování do operačních plánů.
(2) Generální ředitelství odpovídá za zpracování typových plánů mimo
oblast vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku a jejich rozpracování do
operačních plánů.
(3) Typové plány ministerstva schvaluje ministr vnitra.
Čl. 15
Rozpracování krizového plánu
(1) Rozpracování krizového plánu zabezpečují krizová pracoviště útvarů.
Příslušné organizační součásti útvaru provádějí konkrétní rozpracování
krizového plánu podle předmětu své činnosti.
(2) Zpracování podkladů pro krizový plán a zabezpečení využívání a
aktualizace údajů pro rozpracování krizového plánu zajišťují krizová pracoviště
útvarů.
(3) Rozpracování krizového plánu obsahuje zejména
a) interní akty řízení, které upravují přípravu útvarů a dalších orgánů krizového
řízení na plnění úkolů za krizových stavů,
b) varianty ohrožení, které mohou vést k vyhlášení krizových stavů,
c) operační plán činnosti útvarů,
d) přehled sil a prostředků,
e) plán požadavků na materiálně technické potřeby a jejich finančního
zabezpečení,
f) seznam objektů zvláštního významu a objektů důležitých pro činnost útvarů,
g) plán akceschopnosti útvarů,
h) organizace spojení, informačních a komunikačních toků.
Čl. 16
Společná ustanovení

Uložení již neplatných písemností, které obsahují skutečnosti
mobilizačního charakteru, jako například utajované písemnosti, korespondence,
mapy, dokumentace mobilizačních zařízení, dokumentace mobilizačních plánů,
cvičná dokumentace, záznamní pomůcky, tiskopisy, razítka, dokumentace
výpočetní nebo jiné techniky, zabezpečuje odbor archivní a spisové služby.
Čl. 17
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vydání.
Č.j. OBP-367/OZU-2003
Ministr vnitra
Mgr. Stanislav GROSS v. r.
____________________
1) § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
2) Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Zákon č. 240/2000 Sb.
3) Čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.
Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních
úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 240/2000 Sb.
4) Čl. 43 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Zákon č. 218/1999 Sb.
Zákon č. 222/1999 Sb.
5) § 9 a 10 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2000 Sb.
§ 6 odst. 2 a § 9a odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002
Sb.
6) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 5 až 7 nařízení Ministerstva vnitra č. 64/2001, kterým se vydává organizační
řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Ministerstva vnitra č. 71/2001, kterým se stanoví organizace Policie
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
7) Nařízení Ministerstva vnitra č. 98/2000, kterým se stanoví organizace
Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
8) Čl. 1 odst. 1 a 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 71/2001, ve znění pozdějších
předpisů.
9) Čl. 1 odst. 3 nařízení Ministerstva vnitra č. 71/2001, ve znění nařízení
Ministerstva vnitra č. 60/2003.
10) Například nařízení Ministerstva vnitra č. 64/2001.
11) § 10 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
12) § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002
Sb.
13) § 10 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
14) § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění
zákona č. 320/2002 Sb.
15) Čl. 3 odst. 1 přílohy č. 1 k pokynu ministra vnitra č. 36/2002, kterým se
zřizuje krizový štáb ministra vnitra.
16) Čl. 5 odst. 1 přílohy č. 1 k pokynu ministra vnitra č. 36/2002.
17) Čl. 3 odst. 3 přílohy č. 1 k pokynu ministra vnitra č. 36/2002.
18) Nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2003 o obecné kontrole a supervizní
činnosti.
19) § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002
Sb.

20) Příloha č. 6 k usnesení vlády ze dne 22. srpna 2001 č. 813, ve znění
usnesení vlády ze dne 12. února 2003 č. 164.
21) Čl. 9 odst. 1 písm. b) přílohy č. 6 k usnesení vlády ze dne 22. srpna 2001 č.
813.
22) § 39 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.
23) Čl. 3 odst. 2 přílohy č. 1 pokynu ministra vnitra č. 36/2002.
24) § 31 zákona č. 218/2000 Sb.
25) § 32 zákona č. 218/2000 Sb.
26) Například § 137 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, §
49a písm. b) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
zákona č. 241/2000 Sb., § 39a písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění zákona č. 241/2000 Sb., § 12 odst. 2 písm. b) zákona č.
368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 241/2000 Sb., § 16
odst. 3 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
zákona č. 241/2000 Sb., § 17 odst. 4 písm. b) zákona č. 16/1993 Sb., o dani
silniční, ve znění pozdějších předpisů.
27) § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.
28) § 25 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb.
29) § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002
Sb.
30) § 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
31) Nařízení Ministerstva vnitra č. 87/2000 ke zvláštní formě platebního styku s
Českou národní bankou pro dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
33) Zákon č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Nařízení vlády č.
462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
34) § 27 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.
§ 1 až 5 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
35) § 6 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně

některých zákonů.
§ 1 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
36) § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
Čl. 34 odst. 1 nařízení Ministerstva vnitra č. 95/2000, kterým se vydává spisový
řád Ministerstva vnitra a Policie České republiky.
37) § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.
§ 9a odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
38) § 19 odst. 2 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

