
Úvod 
 
V rámci předkládané publikace byly soustředěny některé dokumenty, které lze považovat za 
stěžejní ve vztahu k tématu ochrany kritické infrastruktury v České republice. 
 
Jedná se jednak o funkční minimum, potřebné pro pochopení dané problematiky, jednak o snahu  
o vytvoření plastického obrazu tématu (základní právní předpisy domácí provenience, unijní 
rozměr tématu, dohody, týkající se praktického naplňování požadavků a součinnosti vlastníků  
a provozovatelů prvků kritické infrastruktury s Policií České republiky). 
 
Významné pasáže v rámci dokumentů č. 1 a č. 2 jsou graficky zvýrazněny (tučné písmo, celé 
zvýrazněné odstavce), aby se čtenář v tématu snadněji zorientoval. 
 
Informace uvedené v této publikaci vycházejí z aktuálního stavu právních předpisů, tak jak je 
uvedeno v úvodních pasážích k jednotlivým dokumentům. 
 
Specifická pozornost byla věnována poznámkovému aparátu, který je u některých uvedených 
dokumentů specifický (některá čísla poznámek byla v průběhu aktualizací vypuštěna, přemístěna 
nebo doplněna). Některá čísla poznámek byla zřejmě vypuštěna, ale i nadále zůstávají obsahem 
výčtu poznámek na konci dokumentu. 
 
V případech, kdy došlo k modifikaci respektive doplnění dokumentu, upozorňuje na tuto 
skutečnost zvýrazněná „Poznámka “. V některých případech došlo navíc k rozepsání zkratek, 
které byly buďto matoucí, nebo svým způsobem nadbytečné. 



Dokument č. 1: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákon ů 
(krizový zákon), ve zn ění zákona č. 323/2016 Sb.∗)1 
 
 
Komentá ř:  
 
Jedná se stav k datu 6. září 2016 (kdy byl přijat zákon č. 323/2016 Sb., kterým se mění některé 
zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon  
č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Zvýraznění textu, týkajícího se kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury bylo 
provedeno autorem a v originálním textu se nenachází. 
 
Tématu kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury se v kontextu tohoto právního 
předpisu týkal zejména zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
240/2000 Sb. 
 
ZÁKON  
ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
 
Změna: 320/2002 Sb. 
Změna: 127/2005 Sb. 
Změna: 112/2006 Sb. 
Změna: 110/2007 Sb. 
Změna: 306/2008 Sb. 
Změna: 153/2010 Sb. 
Změna: 430/2010 Sb. 
Změna: 375/2011 Sb. 
Změna: 333/2012 Sb. 
Změna: 303/2013 Sb. 
Změna: 64/2014 Sb. 
Změna: 320/2015 Sb. 
Změna: 323/2016 Sb. 
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∗) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Portál 
veřejné správy. https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=240~2F2000&rpp=15#seznam 
Text ve znění zákona č. 430/2010 Sb. viz: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon) v platném znění k 1. lednu 2011. Příloha časopisu 112. 2011, č. 2, 
s. 3 až 15. 
Právní předpisy. Portál krizového řízení v Jihomoravském kraji; KRIZPORT.  
http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/pravni-predpisy 
Poznámka : V rámci dokumentu jsou dvě poznámky pod čarou, na které text na žádném místě 
neodkazuje: 
3) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
14) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 



Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
ČÁST PRVNÍ 
 
HLAVA I 
 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
§ 1 
 
Předmět úpravy 
 
(1) Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 
samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 
situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením,1)

2

 

a při jejich řešení a při ochran ě kritické infrastruktury 34)
3 a odpovědnost za porušení těchto 

povinností. 
 
(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie34)

4 a upravuje ur čování 
a ochranu evropské kritické infrastruktury. 
 
§ 2 
 
Vymezení pojmů 
 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 
a) krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu 

a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 
prováděných v souvislosti s 

 
1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 
2. ochranou kritické infrastruktury, 

 
b) krizovou situací mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému2),5 

narušení kritické infrastruktury  nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 
nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“), 

c) krizovým opatřením organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace 
a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob, 

d) pracovní povinností povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou 
práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě 
určeném orgánem krizového řízení, 

e) pracovní výpomocí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly 
nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem 
krizového řízení, 

f) věcným prostředkem movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc 
nebo službu lze využít při řešení krizové situace, 
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1) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
3

34) Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. 
4

34) Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. 
5

2) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 



g) kritickou infrastrukturou prvek kritické infrast ruktury nebo systém prvk ů kritické 
infrastruktury, narušení jehož funkce by m ělo závažný dopad na bezpe čnost státu 35),6 
zabezpečení základních životních pot řeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku 
státu, 

h) evropskou kritickou infrastrukturou kritická inf rastruktura na území České republiky, 
jejíž narušení by m ělo závažný dopad i na další členský stát Evropské unie, 

i) prvkem kritické infrastruktury zejména stavba, z ařízení, prost ředek nebo ve řejná 
infrastruktura 36),7 určené podle pr ůřezových a odv ětvových kritérií; je-li prvek kritické 
infrastruktury sou částí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské 
kritické infrastruktury, 

j) ochranou kritické infrastruktury opat ření zaměřená na snížení rizika narušení funkce 
prvku kritické infrastruktury, 

k) subjektem kritické infrastruktury provozovatel p rvku kritické infrastruktury; jde-li 
o provozovatele prvku evropské kritické infrastrukt ury, považuje se tento za subjekt 
evropské kritické infrastruktury, 

l) průřezovými kritérii soubor hledisek pro posuzování záv ažnosti vlivu narušení funkce 
prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na 
život ě, dopad na zdraví osob, mimo řádně vážný ekonomický dopad nebo dopad na 
veřejnost v d ůsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných sl užeb nebo jiného 
závažného zásahu do každodenního života, 

m) odv ětvovými kritérii technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 
infrastruktury v odv ětvích energetika, vodní hospodá řství, potraviná řství a zem ěděl-
ství, zdravotnictví, doprava, komunika ční a informa ční systémy, finan ční trh a m ěna, 
nouzové služby a ve řejná správa. 

 
§ 3 
 
Stav nebezpečí 
 
(1) Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví, 
majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu,4)

8 a není 
možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek 
integrovaného záchranného systému nebo subjekt ů kritické infrastruktury . 
 
(2) Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé 
území kraje nebo pro jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová 
opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena. V části rozhodnutí 
obsahující důvod vyhlášení stavu nebezpečí se také uvede, zda je stav nebezpečí vyhlášen na 
základě mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému2).9 
 
(3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor 
hlavního města Prahy (dále jen "hejtman"). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom 
neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra, sousední kraje a pokud mohou být krizovou 
situací dotčeny, též další kraje. 
 
(4) Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen 
se souhlasem vlády. 
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35) Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
7

36) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
8

4) Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
9

2) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 



(5) Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodleně 
požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Platnost krizových opatření vyhlášených hejtmanem 
končí dnem vyhlášení nouzového stavu35), pokud vláda nerozhodne jinak. Krizová opatření, 
jejichž platnost zůstane zachována, se dále považují za krizová opatření nařízená vládou. 
 
(6) Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních předpisů kraje.5)

10 
Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. Rozhodnutí se zveřejňuje na 
úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav 
nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby v místě obvyklými, 
zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. 
 
(7) Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných 
hospodářských a sociálních zájmů. 
 
(8) Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda 
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší též, pokud 
nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení. 
 
(9) Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se zveřejní na úřední desce krajského úřadu 
a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde byl stav nebezpečí vyhlášen, zveřejní se 
v hromadných informačních prostředcích a vyhlásí se ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabývá 
okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví. 
 
HLAVA II 
 
ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 
DÍL 1 
 
Vláda  
 
§ 4 
 
(1) Vláda při zajišťování připravenosti České republiky na krizové situace, při jejich řešení nebo 
k ochran ě kritické infrastruktury  
 
a) ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost, 
b) určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro koordinaci přípravy na řešení 

konkrétní krizové situace v případě, kdy příslušnost ke koordinující funkci nevyplývá  
z působností stanovených ve zvláštním právním předpisu,7)11 

c) zřizuje Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací, 
d) stanoví pr ůřezová a odv ětvová kritéria pro ur čení prvku kritické infrastruktury, 
e) rozhoduje na základ ě seznamu p ředloženého Ministerstvem vnitra o prvcích kritické 

infrastruktury a prvcích evropské kritické infrastr uktury, jejichž provozovatelem je 
organiza ční složka státu. 

 
(2) Vláda při přípravě na krizové situace a při jejich řešení projednává s Českou národní bankou 
opatření, která se týkají působnosti této banky. 
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5) § 8 a 9 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
11

7) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 



 


