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VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

Krizová situace  

 
Mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu 
(dále jen „krizový stav“) tzn. že, krizová situace 

 je spojena s vyhlášením některého z krizových stavů  
 nastává nezávisle na naší vůli 

 
 
Krizový stav 

 
 je vyhlašován v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti na jejím charakteru 

a rozsahu (definice z Terminologického slovníku) za účelem řešení vzniklé krizové situace 

 zvláštní právní stav upravující režim života  a činnosti právnických i fyzických osob na území, kde 
je vyhlášen 

 při jeho vyhlášení jsou zpravidla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném 
 rozsahu omezována práva zaručená Listinou základních práv a svobod a právnickým 
a fyzickým osobám jsou ukládány určité povinnosti  

 je vyhlašován na určitou dobu a pro určité území  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bez vyhlášení krizového stavu by nebylo možné využít mimořádných pravomocí 

potřebných k řešení krizové situace,  ALE pro jeho vyhlášení musí být 

splněny zákonné podmínky!!! 
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VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

Podmínky pro vyhlášení stavu nebezpečí (§3 z. č. 240/2000 Sb.) 

 jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí  

 intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu  

 není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů 

krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury. 

   

  Stav nebezpečí lze vyhlásit jen: 

 jsou-li současně splněny všechny tři výše uvedené podmínky pro  jeho vyhlášení  

 s uvedením důvodů, pro které je vyhlašován 
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VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

Pokud vznikne na území obce mimořádná událost, a je řešena v režimu zákona 

č. 239/2000 Sb., zákon o IZS, jsou přijímána opatření ze strany  

 zasahujících základních složek IZS (Policie ČR, HZS ČR, JPO/JSDHO, ZZS kraje) 

 ostatních složek IZS (např. vyčleněné síly a prostředky AČR, Správa a údržba silnic, havarijní 

služby, neziskové organizace) 

 orgánů kraje (hejtman kraje, krajský úřad) 

 orgánů dotčených obcí a dalších správních úřadů (krajská  hygienická stanice,  

  krajská veterinární správa, … ) 

Pokud výše uvedené organizace, které se podílí na řešení mimořádné 

události, vyhodnotí, že situace je plně řešitelná v jejich kompetenci a 

krizová opatření, která je hejtman oprávněn nařídit při vyhlášení stavu 

nebezpečí (§ 14 odst. 4 krizového zákona), by nepřinesla žádný posun 

v řešení mimořádné události, důvody pro vyhlášení stavu nebezpečí 

nejsou. 
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VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

KRIZOVÁ OPATŘENÍ HEJTMANA (§14 odst. 4 krizového zákona) 
   uložení pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného prostředku  

    bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů      

    vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce 

  přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek IZS, 

podílejících se na plnění krizových opatření 

    zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě  

    hlášení přechodné změny pobytu osob 

    nařízení evakuace obyvatelstva 

    zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území 

§21 z. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  
 Povinnost dodávat výroby, práci nebo služby, skladovat materiál určený pro překonání stavu nebezpečí, přemístit dopravní a 

mechanizační prostředky, výrobní nebo provozní prostředky a zásoby na určené místo, vyhlásit regulační opatření  

 

Oprávnění velitele zásahu (§ 19, odst. 3 zákona o IZS) 
Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn 

   zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž 

    přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života,    

    zdraví, majetku a životního prostředí 

   nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení 

    rizik vzniklých mimořádnou událostí, 

   vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, 

Opatření správních úřadů – např. 
 mimořádná opatření KHS k ochraně veřejného zdraví (z. č. 258/2000Sb.) 

 mimořádná veterinární opatření KVS (166/1999Sb.)) 

 opatření povodňových komisí (zákon č 254/2001Sb.) 
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VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRÁVO HEJTMANA vyhlásit stav nebezpečí (z. č.240/2000 Sb.) 

 PRÁVO VLÁDY vyhlášený stav nebezpečí zrušit 

 

Proto vyhlášení stavu nebezpečí vždy 

 musí být zdůvodněno 

 musí být na určitou dobu od – do (max. 30 dnů) 

 musí být na území kraje (jeho části nebo celém území kraje) 

 musí obsahovat krizová opatření uvedená v zákoně  

 

 je vydáno ROZHODNUTÍM HEJTMANA (právní akt – trestně právní 

odpovědnost) 

 zveřejněno na úřednicí desce krajského úřadu /obecních úřadů 

 vyhlášeno ve sdělovacích prostředcích 

 

VZOR 3 - Rozhodnutí o vyhlášení SN.doc
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VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

Podmínky pro vyhlášení stavu nebezpečí (§3 z. č. 240/2000 Sb.) 

 jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí  

 intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu  

 není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů 

krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury. 

   

  Stav nebezpečí lze vyhlásit jen: 

 jsou-li současně splněny všechny tři výše uvedené podmínky pro  jeho vyhlášení  

 s uvedením důvodů, pro které je vyhlašován 
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VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. ……. 

o vyhlášení stavu nebezpečí 

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „krizový zákon“) a § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuji 

STAV NEBEZPEČÍ 

na dobu od  __.__ hodin dne __. __ 20__ do __.__ hodin dne __.__ 20__. 

pro celé (část) území __________ kraje 

 

1. Vymezené území 

2. Důvod vyhlášení stavu nebezpečí 

3. Krizová opatření a jejich rozsah 

4. Výjimky 

5. Pokuty 

6. Náhrady 

7. Použití správního řádu (nevztahuje se, s výjimkou řízení o uložení pokut) 

8. Poučení (proti rozhodnutí a uloženým povinnostem nelze podat odvolání) 

9. Účinnost – odkdy nabývá účinnost (nejdříve lze po vyvěšení na úřední desce), kdy končí platnost  
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ŽÁDOST STAROSTY OBCE O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O vyhlášení stavu nebezpečí může požádat starosta obce /starosta ORP hejtmana kraje kdykoliv, 

kdy jsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení (§3 z. č. 240/2000 Sb.) 

 o vyhlášení stavu nebezpečí žádá starosta obce/starosta ORP formou písemné žádosti 

 Žádost je nezbytné doručit vždy v originále na Jihočeský kraj 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: pokud starosta obce/ORP zvažuje, že požádá hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí, měl by 

předem kontaktovat starostu příslušné ORP a tento krok s ním konzultovat. Je vhodné tento záměr také konzultovat 

s tajemníkem bezpečnostní rady kraje.  

Žádost musí obsahovat 

 Důvod vyhlášení  

 Předpokládanou dobu trvání  

 Území, na kterém by měl být SN vyhlášen  

 Požadovaná krizové opatření a jejich rozsah 

 

VZOR 2 - Žádost o vyhlášení SN - tabulka.doc
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Důvod vyhlášení  

 popis způsobu a příčiny vzniku mimořádné události  

 stav řešení tzn. dosavadní činnost orgánů obce/ORP, složek IZS, územních správních úřadů 

 specifikovat důvody proč nelze MU odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů obce a složek IZS na 

základě jejich zákonné působnosti 

 

Předpokládaná doba trvání  

  uvést v rozsahu max 30 dnů včetně (od… do)  by měl být SN účinný  

 

Území, na kterém by měl být SN vyhlášen  

 uvést  název obce, případně konkrétní katastrální území obce / správní obvod ORP kde je potřeba provést 

nebo uplatnit krizová opatření hejtmana 

 

Požadovaná krizové opatření a jejich rozsah 

 §14, odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon 

 §21 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

 Zvážit jejich potřebu a přínos pro řešení krizové situace a vybrat pouze vhodná tj. ta, která budou použitelná 

pro řešení dané krizové situace 

 

 

ŽÁDOST STAROSTY OBCE O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 
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ŽÁDOST STAROSTY OBCE O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požadovaná krizová opatření a jejich rozsah  

 dle § 14 odst. 4 zákona 240/2000 Sb. (krizový zákon) 

1. pracovní povinnost 

2. pracovní výpomoc 

3. povinnost poskytnout věcné prostředky 

4. bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb nebo porostů za účelem 

zmírnění nebo odvrácení ohrožení 

5. vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci 

6. přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo 

složek IZS podílejících se na plnění krizových opatření a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury v kraji 

7. náhradní způsob rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě 

8. povinnost hlásit přechodnou změnu pobytu osob 

9. evakuace obyvatelstva z vymezených míst nebo území 

10. zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území 

 

 dle § 21 zákona 241/2000 Sb. (zákon o hospodářských opatřeních) 

11. povinnost  

a) dodávat výrobky, práce nebo služby 

b) skladovat materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků ve svých prostorech 

c) přemístit dopravní a mechanizační prostředky, výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené 

místo  

12. regulační opatření u prodávaného zboží v obchodní síti 

13. regulační opatření v řízení a organizaci dopravy 
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VYŽADOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ V SYSTÉMU HOPKS 

Finanční náklady spojené s nasazením sil a prostředků (věcné prostředky, výrobky, práce, služby 

= nezbytné dodávky) pro řešení krizové situace  (tzv. prvotní náklady) jsou hrazeny  

 z finanční rezervy obce , případně kraje (§25 zákona č.240/2000 Sb.) 

 z uvolněných státních prostředků (všeobecná pokladní správa) 

Způsob vyžádání cisterny - sucho 

Běžným 

obchodním 

vztahem, 

(objednávkou  

u dostupné firmy)  

Není-li možno 

zajistit vlastními 

prostředky, požádat 

o zajištění KŠ ORP 

 

Není-li možno 

zajistit dodavatele 

na území ORP, 

požádá KŠ ORP 

cestou IS 

KRIZKOM KŠ kraje 

Potřeba zajištění sil a prostředků  při řešení KS 

 

výzvou  k poskytnutí 

věcného prostředku – 

dodavatel se sídlem na 

území obce  

(při nebezpečí z prodlení) 

ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ - sucho.docx
ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ - sucho.docx
ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ - sucho.docx
ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ - sucho.docx
ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ - sucho.docx
ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ - sucho.docx
ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ - sucho.docx
ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ - sucho.docx
ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ - sucho.docx
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.krizkom.cz%2F&ei=eQD0VIH8GYvXPKTVgPgP&bvm=bv.87269000,d.ZWU&psig=AFQjCNHsEOj-XJd6AE3lY_bpeByQYsampw&ust=1425363447178774
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  VYŽADOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR PŘI MU/KS 

Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, § 15:  

Použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy je dočasné organizované nasazení 

vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem pod velením příslušného 

velitele nebo náčelníka, k němuž dochází, pokud příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy, 

požární ochrana nebo vojenské záchranné útvary nemohou zajistit záchranné práce nebo likvidaci 

následků pohromy vlastními silami. 

Nehrozí-li nebezpečí  

z prodlení u NGŠ, 

(§16, odst. 1, z. č. 

219/1999 Sb.) 

Hrozí-li nebezpečí  

z prodlení 

přímo u útvarů  

a zařízení  nejblíže 

MU/KS 

(§16, odst. 2, z. č. 

219/1999 Sb.) 

 

V rámci ústřední koordinace  

ZaL prací v souladu  

s příslušnými poplachovými 

plány prostřednictvím OPIS HZS                      

-  plánovaná pomoc na vyžádání 

(§21 z. č. 239/2000 Sb.) 

Využití S+P AČR 
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    VYŽADOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR PŘI MU/KS 

Použití AČR mohou vyžadovat (§ 16 odst. 1, zákona č. 219/1999 Sb).;   

hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u NGŠ AČR 

Krizový štáb ORP  

Žádost starosty obce na NGŠ přes orgány 

SOC MO 

Informace starosty obce na krizový štáb 

ORP o požadavku na S+P AČR (možnost 

upřesnit informace od KŠ ORP o využití AČR, 

včetně upřesnění kontaktů, vývoj situace, 

nasazení složek IZS, Panelu…) 

NGŠ AČR 
Nařízení k nasazení S+P 

Velitelství druhu vojsk 

VÚ / VZ 

Oprávněná osoba  

(starosta obce) 

Stálá směna Společného 

 operačního centra (SOC) MO 

  

ZNGŠ – Ředitel SOC MO 

 (nařízení k nasazení S+P) 
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    VYŽADOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR PŘI MU/KS 

Použití AČR mohou vyžadovat (§ 16 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb.):  

starostové obcí hrozí-li nebezpečí z prodlení, u velitele vojenského útvaru nebo u náčelníka 

vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy 

 

 

Oprávněná osoba 

 (starosta obce) 

Velitel vojenského útvaru,  

voj.  zařízení nejblíže MU/KS 

Krizový štáb ORP  

(kontakty na velení útvarů a jejich 

 dozorčí orgány na teritoriu) 

Žádost starosty obce na VÚ/VZ 

Informace starosty obce na krizový štáb 

ORP o požadavku na S+P AČR(možnost 

získání kontaktu na velení nejbližšího útvaru 

a jeho dozorčí orgány) 

Síly a prostředky 

 útvaru/zařízení 

 AČR 

 

Rozhodnutí velitele vojenského 

útvaru/zařízení o nasazení S+P 
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VYŽADOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR PŘI MU/KS 

Použití AČR mohou vyžadovat (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.):  

hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným poplachovým plánem IZS 

prostřednictvím OPIS IZS kraje;  

  

 

 Oprávněná osoba - starosta 

ORP (KŠ ORP) 

Stálá směna SOC MO 

 

Starosta obce 

 

Žádost starosty obce na starostu ORP 

(KŠ ORP) o nasazení S+P AČR 

Zpětná informace pro starostu obce o 

schváleném nasazení S+P AČR 

OPIS HZS kraje 

ZNGŠ  - ředitel SOC MO 

NGŠ AČR 

Žádost starosty ORP (KŠ ORP) zaslaná v 

rámci nastavených informačních standardů 

(hlášení) 

Krizový štáb kraje  

VÚ / VZ 
Nařízení k nasazení S+P v rámci plánované 

pomoci na vyžádání 



•Jihočeský kraj 

navázal formou 

Dohody s účastníky 

PANELU nestátních 

neziskových 

organizací spolupráci 

při řešení 

mimořádných událostí 

a krizových situací. 
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•Český červený kříž České Budějovice (koordinátor) 

•Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

•Občanské sdruženi ADRA 

•Diecézní charita České Budějovice 

•Diakonie Československé církve evangelické 

•Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka  

•Důvěry České Budějovice, o.p.s. 
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Starosta 
   obce 

•Zástupce starosty pro řešení 
MU/KS (KŠ obce) 
-vybrané osoby starostou 
- členové SDH 

příslušníci HZS 
Zástupci 

NNO 

Zástupci 
psychosociálního 

týmu 

•Prvotní monitoring -zjištění 

poškození infrastruktury obce 

(např. el. energie, plyn, teplo, 

voda/kanalizace, osvětlení, 

doprava) + povodní zasažené domy  

•PROVÁDÍ: 

• analýzu následků MU/KS v  

  terénu,  

• návrhy řešení pro starostu, 

• spolupráce se starostou, 

• spolupráce s P+FO,  

  zabezpečující Z+L práce 

 

 

•Zajištění evakuace a nouzového 

přežití obyvatelstva (např. pitná 

voda, strava, teplo, náhradní 

oblečení, první pomoc, další 

nezbytné prostředky pro přežití) 

•PROVÁDÍ: 

• analýzu potřeb postiženého  

  obyvatelstva,  

• zajištění nezbytných  

  základních potřeb  

  postiženého obyvatelstva, 

• humanitární pomoc,  

• koordinace vyžadování a  

  organizace pomoci,  

  dobrovolníky v obci,  

• spolupráce s velitelem zásahu 

•Psychosociální pomoc postiženému 

obyvatelstvu  

•Koordinuje psycholog HZS Jč. Kraje 

 profesionální psychologové (HZS,  

    PČR, AČR,….) 

 školení členové NNO (KIP týmy,…) 

 

•PROVÁDÍ: 

• průzkum zdravotního stavu  

  postiženého obyvatelstva,  

• odbornou intervenci,  

• odbornou psychologickou pomoc  

 

 

NASAZENÍ SIL A PROSTŘEDKŮ PANELU NNO 



20 

NASAZENÍ SIL A PROSTŘEDKŮ PANELU NNO 
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OBNOVA POSTIŽENÉHO ÚZEMÍ 

OBNOVA MAJEKTU PO ŽIVELNÍCH a JINÝCH POHROMÁCH  

(po mimořádných událostech a krizových situacích) 
 

Sběr podkladů pro rozhodnutí o poskytování státní pomoci 

 bez vyhlášení krizového stavu (není zákonná povinnost podklady sbírat, ale MMR může požádat kraje, aby sběr  

        provedly).  

 při vyhlášení krizového stavu (povinnost ze z. č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území). 
 

Pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území může stát poskytnout (není na ní 

právní nárok) až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu nebo pořízení nového majetku, který bude 

plnit tutéž základní funkci (majetek nesmí být zhodnocen). 
 

 

 

Postup sběru údajů bez vyhlášení krizového stavu 

Po ukončení řešení mimořádné události (cca 1 - 2 měsíce). 

 
 

  

                   
  

  

 

 

 

 

 

MMR požádá dopisem hejtmana kraje o předložení údajů o odhad nákladů na obnovu na obecním  

a krajském majetku k určenému datu 

                    Krajský úřad  

 osloví přímo obce o zaslání podkladů v termínu stanoveném MMR 

 zpracuje celkový přehled z podkladů zaslaných obcemi 

 odesílá celkový přehled na MMR 



Kraj zjišťuje údaje o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku 

prostřednictvím fyzických osob (zaměstnanci pověřených obecních úřadů).  
 

 

 

 vystavení písemného ověření fyzickým osobám (pověřené osoby) ředitel KÚ. Vzor je stanoven 

vyhláškou MF 
 

 

 

 zjišťování údajů místním šetřením stavu poškozeného majetku pověřenými osobami ve spolupráci 

se starostou  formulář (excel – náležitosti přehledu jsou stanoveny vyhláškou MF). V současné 

době se připravuje IS pro sběr údajů 

 postoupení formuláře za obec na kraj 
 

 

 

 zpracování celkového přehledu o předběžném odhadu nákladů za kraj (provádí kraj) 
 

 

 předložení celkového přehledu za kraj do 7 dnů od ukončení vyhlášeného krizového stavu, nebo 

ke dni, ke kterému byl zrušen, předkládá kraj na MF vč. komentáře. 

 

Postup sběru údajů na obnovu území (zákon č. 12/2002 Sb.) 
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Se zjišťováním údajů se začíná v době vyhlášeného krizového stavu a před jeho 

ukončením se přes KŠ ORP zjišťuje v obcích, zda 

 jsou ukončeny záchranné a likvidační práce 

 je dokončen sběr údajů tak, aby do 7 dnů byl celkový seznam odeslán na MF 

OBNOVA POSTIŽENÉHO ÚZEMÍ 

Příloha J Odhad škod na majetku.doc
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Strategie obnovy území  

MMR ve spolupráci s MF zpracuje na základě předaných podkladů postiženého kraje/krajů 

návrh strategie obnovy území 
 

 

 vymezení území, na jehož obnovu může být státní pomoc poskytnuta 
 

 

 cíle, na jejichž zabezpečení může být státní pomoc poskytnuta, vč. stanovení pořadí jejich důležitosti 
 

 

 výčet ministerstev, která budou o poskytnutí státní pomoci rozhodovat 
 

 

 objem finančních prostředků pro uvedená ministerstva 
 

 

 formy státní pomoci, vymezení programů na poskytnutí státní pomoci a určení správců 
 

 

 určení ministerstva nebo kraje odpovídajícího za koordinaci činností 
 

 

 

Ministr pro místní rozvoj předloží návrh strategie obnovy území vládě ke schválení do 20 dnů od uplynutí doby 

od ukončení vyhlášeného krizového stavu, nebo ke dni, ke kterému byl zrušen. 

 
 

 

OBNOVA POSTIŽENÉHO ÚZEMÍ 

Doporučujeme sledovat informace na webových stránkách ministerstev  

  MF  www.mfcr.cz 

  MMR  www.mmr.cz 

  MŽP   www.mzp.cz 

  Krajský úřad JčK www.kraj-jihocesky.cz 

 

http://www.mfcr.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA OBNOVU MAJETKU PO ŽIVELNÍCH  

A JINÝCH POHROMÁCH  
 

 

 

K podpoře regionálního rozvoje patří 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území dle zákona č. 12/2002 Sb., může stát 

poskytnout (není na ní právní nárok) až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu nebo pořízení nového 

majetku, který bude plnit tutéž základní funkci (majetek nesmí být zhodnocen). 

OBNOVA POSTIŽENÉHO ÚZEMÍ 

Poskytování státní pomoci po živelních a jiných pohromách v souladu se zákonnou úpravou. 

 zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o 

změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území) 

 vyhláška MF č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na 

obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou 

pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto 

přehledu. 

Poskytování státní pomoci ministerstvy v souladu s jejich kompetencemi 

Poskytování krajské pomoci (dotační programy/Akční plán ) 

Využití vlastních nebo jiných zdrojů  
 

http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://www.mmr.cz/getdoc/6f1d7857-6eed-485f-9c42-7f2bf2fd64ee/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131101007150051.pdf
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1005131110321084508.doc
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA OBNOVU MAJETKU PO ŽIVELNÍCH  

A JINÝCH POHROMÁCH  
 

 

 

Pomoc lze poskytnout: 
  krajům, obcím 

  FO a dalším PO (s výjimkou těch, které hospodaří se státním majetkem) … 
 

… formou dotace, návratné finanční výpomoci - pokud o ní dotčený subjekt/obec požádá!  

Za podmínky, že došlo k narušení základních funkcí území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je 

mimořádnou událostí (z. 239/2000Sb.) na základě níž byl vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí, nouzový 

stav). 

   

Základní funkce území – např. majetek bezprostředně sloužící k dopravě, hospodářským činnostem, 

bydlení (ne rekreační objekty), dále technická infrastruktura, občanské vybavení. 

 

Pokud nebyl vyhlášen krizový stav, lze využít dotační tituly ministerstev  

1. dotační titul MMR podprogramu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“, pokud bude 

       ministrem vyhlášen (po rozsáhlejších MU) 

2.    dalšími ministerstvy na podporu regionálního rozvoje v souladu s jejich kompetencemi (nemusí být speciálně 

       vyhlášeny z důvodu mimořádné události) 

OBNOVA POSTIŽENÉHO ÚZEMÍ 
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Ing. Marta Spálenková, vedoucí oddělení,   

tel. 386 720 262, mobil: 724 052 945,  e-mail: spalenkova@kraj-jihocesky.cz 

  

Oddělení krizového řízení 

KÚ JčK – kancelář hejtmanky 

mailto:spalenkova@kraj-jihocesky.cz
mailto:spalenkova@kraj-jihocesky.cz
mailto:spalenkova@kraj-jihocesky.cz

