
červen 2021  
 

Český národní výbor 

pro omezování následků katastrof 



1. Bezpečnostní rada státu – důležité dokumenty 
projednané od září 2020 do května 2021 

 

2. Vláda ČR – důležité dokumenty z oblasti 
zajišťování bezpečnosti ČR projednané od září 
2020 do května 2021 

 

3. Nové právní předpisy v oblasti krizového 
řízení a v souvisejících oblastech – publikované 
ve Sbírce zákonů od září 2020 
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Obsah prezentace 



Bezpečnostní rada státu 



BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

 

 stálý pracovní orgán vlády pro koordinaci problematiky   bezpečnosti ČR a přípravu návrhů opatření k jejímu 
zajišťování; tvoří ji předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády 

 zřízena dle čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR 

 složení BRS  (9 členů): 

 předseda  BRS  – předseda vlády ČR 

 místopředseda BRS  – 1. místopředseda vlády a ministr vnitra 

 další členové BRS 

 ministr obrany 
 ministr zahraničních věcí 
 ministryně financí – místopředsedkyně vlády 
 ministr průmyslu a obchodu – místopředseda vlády 
 ministr dopravy  
 ministr zdravotnictví 
 ministr zemědělství 

 prezident republiky má právo účastnit se schůzí BRS 

 v oblasti zajištění bezpečnosti ČR může žádat informace a analýzy od všech ministrů a vedoucích jiných správ. 
úřadů a ukládat jim úkoly spojené se zajišťováním bezpečnosti ČR 

 spolupracuje s bezpečnostními radami krajů v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR 

 Předsednictvo BRS – předseda BRS, místopředseda BRS, ministr obrany,  

 Statut BRS - usnesení vlády č. 544 z 9. července 2014 v platném znění (poslední úprava usnesení vlády č. 457 ze 
dne 10. července 2018 a usnesení vlády  č. 692 z 24.října 2018) 

 

 
4 



 

• Schůze BRS od září 2020 

• 16. září  - tichá procedura 

• 6. listopadu  

• 21. prosince  

 

•    Schůze BRS v roce 2021 

• 22. února 

• 29. března - mimořádná 

• 26. května 
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Bezpečnostní rada státu 

 



Schůze 6. listopadu 2020 – projednáno s rozpravou (část A) - body označené 
fialově rozebrány v další části prezentace 

 

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a EU 
v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v ČR 

2. Bezpečnost sítí 5G – zahraničně politický kontext a stav plnění doporučení ze 
Sdělení Evropské komise o bezpečném zavádění sítí 5G v EU 

3. Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky 

4. Komplexní informace o způsobu zajištění komunikace bezpečnostních a 
záchranných složek 

5. Koncepce hospodářských opatření pro krizové stavy na léta 2020–2024 s 
výhledem do roku 2030 

6. Koncepce environmentální bezpečnosti 2021–2030 s výhledem do roku 2050 

7. Zrušení usnesení BRS ze dne 3. července 2007 č. 32 k Návrhu společného 
minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti – MV stáhl tento 
materiál z projednávání 

8. Různé 
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Schůze 6. listopadu 2020 – projednáno bez rozpravy (část B) 

 

9. Národní radiační havarijní plán 

10. Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2021–2023 

11. 8. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž 
provozovatelem je organizační složka státu 

12. Informace o přípravách bezpečnostního zajištění předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie v roce 2022 a návrh některých 
konkrétních opatření 

13. Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace 
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 k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR – usnesení 
BRS ze dne 6. listopadu  2020 č. 30 

 
 Materiál předložil ředitel NÚKIB 

 Strategie je základním strategickým dokumentem vlády ČR, hlavními cílovými 
skupinami této strategie jsou bezpečnostní složky státu a další subjekty veřejné 
správy  

 informuje i ostatní části české společnosti, aby lépe porozuměly krokům státu při 
čelení kybernetickým hrozbám a rizikům  

 cílem je reflektovat postavení ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
prezentovat její budoucí strategické směřování vystavěné na třech základních 
vizích: 

 sebevědomě v kyberprostoru  

 silná a spolehlivá spojenectví  

 odolná společnost 4.0. 

 v návaznosti na Strategii bude do konce roku 2020 vládě předložen Akční plán 
kybernetické bezpečnosti na období let 2021 až 2025 (BRS 26. 5. 2021) 

 v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti je Strategie aktualizována 
každých pět let, další aktualizace bude předložena vládě do 30. září 2025 

 BRS Strategii schválila a uložila řediteli NÚKIB předložit ji cestou předsedy vlády a 
předsedy BRS na schůzi vlády (vláda schválila usnesením ze dne 30. 11. 2020 č. 
1239) 
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 ke Komplexní informaci o způsobu zajištění komunikace 

bezpečnostních a záchranných složek - usnesení BRS ze dne 6. 

listopadu  2020 č. 31 

 

 Materiál předložil ministr vnitra 

 cílem je zajistit podrobnou informovanost bezpečnostní komunity se stavem 
modernizace sítě „Pegas“ (komunikační síť využívaná od r. 1998 složkami IZS) a 
systémovým řešením komunikace IZS, v návaznosti na nové technologie, v 
horizontu deseti let 

 nosným tématem je koncept cílového řešení a rozvoje mobilních komunikací 
bezpečnostních a záchranných složek v kontextu aktuálního stavu 
modernizace sítě „Pegas“ 

 materiál dále uvádí budoucí potřeby bezpečnostních a záchranných složek 
státu v oblasti vzájemné komunikace, výhled technologického vývoje a také 
bezpečnostní rizika  

 BRS informaci schválila 
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 ke Koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy na 
léta 2020–2024 s výhledem do roku 2030 – usnesení BRS ze dne 
6. listopadu  2020 č. 30 
 Materiál předložil ministr průmyslu a obchodu s cílem analyzovat současný stav a 

přínos za dobu existence systému HOPKS, tj. od roku 2001, a definovat směr, 
kterým se bude tento systém dále ubírat 

 Koncepce HOPKS se zaměřuje na účelné využití věcných zdrojů, zefektivnění 
komunikace, rozvoj využití informačních systémů a akceschopnost při vyžadování 
věcných zdrojů při krizové situaci či mimořádné události 

 dotčené ÚSÚ, na základě jejichž požadavků jsou vytvářeny SHR (MV, MO, MZe, 
MD, MPO, MZ a MMR), byly opakovaně požádány o posouzení nezbytnosti již 
vytvořených SHR i svých požadavků na pořízení nových SHR, s cílem snížit náklady 
na celou oblast SHR a případně generovat příjmy do státního rozpočtu - opakovaně 
potvrdila potřebnost stávajících SHR i své požadavky na jejich další nákup 

 resorty většinou trvaly na zachování stávajících zásob a jejich současné 
modernizaci (např. MZe – zvýšení objemu základních zemědělských a 
potravinářských komodit, MD – modernizace mostových souprav, MZ – souprava 
lůžek k rozšíření kapacity nemocnic, MPO –pořízení vybraných komodit 
potřebných pro moderní průmyslová odvětví s vazbou na energetickou a 
surovinovou bezpečnost státu) 
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 ke Koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy 

na léta 2020–2024 s výhledem do roku 2030 – usnesení 

BRS ze dne 6. listopadu  2020 č. 30 - pokračování 

 

 v závěru dokumentu je navrženo celkem 23 opatření k modernizaci a 
zdokonalení systému HOPKS v dalším období  

 opatření se dotýkají všech resortů, na základě jejichž požadavků jsou 
vytvářeny SHR, nejzazší termín pro splnění opatření je rok 2025 

 BRS Koncepci schválila a uložila  předsedovi SSHR ji realizovat a předložit 
VCNP do 28. února 2023 vyhodnocení plnění úkolů 
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 ke Koncepci environmentální bezpečnosti 2021–2030 s výhledem 
do roku 2050 – usnesení BRS ze dne 6. listopadu  2020 č. 33 

 

 Koncepci zpracovalo MŽP, na schůzi BRS předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
(jako předseda VCNP, jímž Koncepce prošla)  

 Koncepce je primárně zaměřena na environmentální bezpečnost z hlediska 

 zdrojů rizik antropogenního původu (např. nebezpečné chemické látky), které jsou nejčastější 
příčinou závažných havárií a jsou zneužitelné k teroristickému útoku, a environmentální 
bezpečnost  

 nebezpečí přírodního původu (povodeň, extrémně vysoké teploty, extrémní vítr, dlouhodobé 
sucho apod.)  

 mimořádných událostí s významnými dopady do životního prostředí (např. svahové nestability, 
požáry vegetace apod.) 

 cílem Koncepce je omezit vznik rizika závažných dopadů krizových situací (katastrof) a 
dosáhnout snížení dopadů krizových situací, pokud se jim nepodařilo zabránit 

 v materiálu jsou navržena taková opatření, která umožní dopracování stávajících 
legislativních, technických, institucionálních, organizačních a informačních opatření 

 součástí materiálu je i Vyhodnocení Harmonogramu opatření k realizaci Koncepce 
environmentální bezpečnosti 2016–2020 s výhledem do roku 2030 (z 22 opatření bylo 8 
již splněno, 9 plněno průběžně - činnosti budou pokračovat i v příštím období a 5 splněno 
částečně) 

 BRS Koncepci vzala na vědomí a uložila  ministru životního prostředí předložit ji na schůzi 
vlády s doporučením BRS, vláda schválila usnesením ze dne 21. prosince 2020 č. 1360 
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 k Národnímu radiačnímu havarijnímu plánu – usnesení 

BRS ze dne 6. listopadu  2020 č. 34 

 

 Materiál předložil ministr vnitra, spolupředkladatelkou je předsedkyně SÚJB, 
který NRHP zpracoval 

 NRHP byl předložen na základě atomového zákona (č. 263/2016 Sb.) k 
zajištění připravenosti na radiační mimořádnou událost vedoucí k radiační 
havárii 

 zkušenosti z radiačních havárií jaderných elektráren ve světě prokázaly, že ČR 
musí být připravena i na radiační havárie, jejichž důsledky přesahují 
stanovené zóny havarijního plánování provozovaných českých jaderných 
elektráren 

 NRHP obsahuje zásady pro zajištění přiměřené odezvy na projevy radiačních 
havárií, které se mohou na území ČR vyskytnout a které vyžadují zavedení 
ochranných opatření (zejm. usměrnění ozáření obyvatelstva), a uvádí 
odpovědnosti dotčených orgánů a jiných subjektů  
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 k Národnímu radiačnímu havarijnímu plánu – usnesení 

BRS ze dne 6. listopadu  2020 č. 34 - pokračování 

 

 NRHP také obsahuje strategii obnovy území po případné radiační havárii 
podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého 
živelní nebo jinou pohromou, kterou zpracovává MMR ve spolupráci s MF a 
SÚJB 

 BRS souhlasila s NRHP a uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a 
předsedkyni SÚJB předložit jej na schůzi vlády s doporučením BRS 

 vláda NRHP schválila usnesením ze dne 7. 12. 2020 č. 1276 a uložila příslušným 
ministrům a vedoucím ÚSÚ zapracovat opatření a postupy uvedené v NRHP 
do svého krizového plánu  
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 k Plánu cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 
2021–2023 – usnesení BRS ze dne 6. listopadu  2020 č. 35 

 
 Předložil ministr vnitra 

 Plán cvičení stanovuje  organizaci cvičení orgánů krizového řízení v ČR na 
příslušné roky, jejich obsahové zaměření a cíle 

 dle výhledu se orgány státní správy v letech 2021–2023 zúčastní celkem 9 
cvičení (5 cvičení v rámci NATO, jedno cvičení v rámci EU a tři cvičení na 
národní úrovni) 

 nově budou uspořádána 3 cvičení v rámci NATO, s názvem SNE (Short Notice 
Exercise), neboli cvičení bez přípravného období  

 záměrem těchto cvičení SNE je pod tlakem procvičit aktuální proces 
krizového řízení NATO a posílit schopnost Aliance reagovat na vzniklou 
krizovou situaci politicky, případně vojensky  

 vedle informací o plánovaných cvičeních obsahuje materiál i stručné 
hodnocení cvičení provedených v uplynulém období (podrobná vyhodnocení 
jednotlivých cvičení jsou předkládána samostatně na schůze BRS) 

 BRS Plán cvičení schválila 
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Plán cvičení orgánů krizového řízení  

– upřesnění na léta 2019-2021 
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Rok 

Mezinárodní 
cvičení 

organizovaná 
NATO 

Společná 
mezinárodní 

cvičení 
organizovaná 

NATO/EU 

Mezinárodní 
cvičení 

organizovaná EU 

Cvičení k řešení 
vojenských 

krizových situací 

Cvičení k řešení 
nevojenských 

krizových situací 

2021 

CMX 2021 

SNE 

 

ZÓNA 2021 

2022 
CMX 2022 

SNE 
ML 2022 ZDROJE 2022 

2023 SNE ZÓNA 2023 



 k 8. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, 
jejichž provozovatelem je organizační složka státu – 
usnesení BRS ze dne 6. listopadu  2020 č. 36 

 
 Materiál předložil ministr vnitra v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., 

krizový zákon – o prvcích kritické infrastruktury podle tohoto zákona 
rozhoduje vláda 

 cílem je aktualizovat Seznam podle návrhů ministerstev a jiných ÚSÚ v 
souvislosti s aktuálními změnami v určování těchto prvků 

 původní Seznam, schválený usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 934, 
byl již sedmkrát aktualizován (2013, dvakrát v roce 2015, 2016, 2018, 2019 a v 
lednu 2020) 

 navrhované úpravy se týkaly změn v názvu prvků (3 změny) a dále určení 
nových prvků KI, jejichž provozovatelem je organizační složka státu (9 nových 
prvků) a vyjmutí prvků (2 prvky) 

 Seznam tak po této aktualizaci obsahuje 431 prvků KI, jejichž provozovatelem 
je organizační složka státu 

 BRS vzala Seznam na vědomí a uložila MV předložit jej na schůzi vlády 

 vláda Seznam schválila usnesením ze dne 21. 12. 2020 č. 1359 
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Bezpečnostní rada státu 

Seznam prvků KI,  
jejichž provozovatelem je organizační složka státu - příklady  
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P.č. 
(celk. 
431) 

Název prvku kritické infrastruktury Adresa 

Navrhovatel 
prvku 

(subjekt KI) 
Odvětví  

24. Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1 
MV 

(ÚV ČR) 
Veřejná správa 

32. Datové centrum Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 
MPSV 

(MPSV) 
Veřejná správa 

51. Informační systém VegaD 2G Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 
MV 

(MV) 

Komunikační a 
informační 

systémy (KIS) 

79. 
Operační středisko HZS 
Královehradeckého kraje 

Pražská 230/153, 500 03 Hradec Králové - 
Plačice 

MV 
(HZS KHK) 

Nouzové služby 

86. Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412 
MŽP 

(ČHMÚ) 
Nouzové služby 

88. 
Národní centrum kybernetické 
bezpečnosti 

Mučednická 31/1125, 616 00 Brno - Žabovřesky 
NÚKIB 

(NÚKIB) 
KIS 

143. Stanice Třeboň Dukelská 264, Třeboň 
MV 

(HZS JčK) 
Nouzové služby 

376. Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 2790/14, 305 72 Plzeň 
MF 

(Gen.fin.ředit.) 
Veřejná správa 

404. Tísňové volání 158 --- 
NÚKIB 

(Pol.prezidium) 
KIS 

425. eRecept --- 
NÚKIB 

(SÚKL) 
KIS 



 k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové 

situace – usnesení BRS ze dne 6. listopadu  2020 č. 38 

 

 Materiál předložil ministr obrany 

 Metodika stanovuje pravidla a jednotné postupy orgánů krizového řízení pro 
uplatňování požadavků na věcné zdroje za krizové situace 

 věcnými zdroji jsou pro účely této Metodiky chápány movité nebo nemovité 
věci nebo poskytované služby podle krizového zákona, nezbytné dodávky 
podle zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy (tj. výrobky, 
práce nebo služby, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů) a státní 
hmotné rezervy 

 původní Metodika, schválená usnesením vlády č. 14/2012, řešila postupy při 
plánování a zajišťování věcných zdrojů za nevojenských krizových stavů 
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 k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové 

situace – usnesení BRS ze dne 6. listopadu  2020 č. 38 - pokračování 

 

 usnesení vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 516, o Ústředním plánu obrany státu, 
uložilo předsedovi SSHR, aby v součinnosti s ministrem obrany upravil  
uvedený způsob vyžadování věcných zdrojů i pro účely zajišťování obrany 
státu - Metodika tak umožní koordinovat poskytování věcných zdrojů jak pro 
plnění úkolů nevojenského krizového řízení, tak pro plnění úkolů zajišťování 
obrany 

 Metodiku zpracovala SSHR v úzké spolupráci s MO 

 BRS vzala Metodiku na vědomí a uložila MO předložit ji na schůzi vlády 

 vláda Metodiku schválila usnesením ze dne 7. 12. 2020 č. 1275 a uložila členům 
vlády a vedoucím ÚSÚ (doporučila hejtmanům, starostům ORP) postupovat 
při vyžadování věcných zdrojů za krizové situace v souladu s Metodikou 
(zveřejněna ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí - částka 1/2021) 
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Schůze 21. prosince 2020 – projednáno s rozpravou 
(část A) 

 
1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance 

a EU v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v ČR 

2. Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2027 

3. Plán operační přípravy státního území ČR na léta 2021 až 2024 

4. Různé 
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Schůze 21. prosince 2020 – projednáno bez rozpravy (část B) 

 

5. Návrh programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–
2027 –stažen z programu schůze 

6. Zpráva o průběhu projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na 
mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s 
výjimkou letiště Václava Havla Praha“ 

7. Změna usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 8. března 2017 č. 9, k 
Odborné pracovní skupině Bezpečnostní rady státu pro hybridní 
hrozby 

8. Návrh úpravy Statutu Výboru pro kybernetickou bezpečnost 

9. Návrh na ustanovení Komise pro udělení Ceny Bezpečnostní rady 
státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České 
republiky pro rok 2021 

10. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2021 s výhledem na 
2. pololetí 2021 
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Schůze 22. února 2021 – projednáno s rozpravou (část A) 

 
1. Ústní informace o aktuální problematice  Severoatlantické     

aliance a EU v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní 
situaci v ČR 

2. Národní strategie pro čelení hybridnímu působení 

3. Bezpečnostní hrozby a rizika pro ČR ve střednědobém horizontu  

4. Různé 
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Schůze 22. února 2021 – projednáno bez rozpravy (část B) 

 

5. Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 
(SecPro) 

6. Návrh na poskytnutí záruky vládou České republiky pro Evropskou 
komisi ve smyslu nařízení EU 2018/1092 s cílem umožnit společnosti 
General Electric Aviation Czech s. r. o. účast v programu EDIDP s 
ohledem na plnění kritérií pro udělení výjimky společnostem ve 
vlastnictví subjektů mimo EU 

  

C. Pro informaci (mj.) 

 Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany 
vymezených objektů státní správy na území ČR (MV) 
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 k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení – 
usnesení BRS ze dne 22. února  2021 č. 1 

 

 Materiál předložil ministr obrany na základě úkolu, který mu byl uložen v 
Akčním plánu Auditu národní bezpečnosti z roku 2017, na přípravě 
spolupracovalo MZV, MV, ÚV, BIS, ÚZSI, VZ a NÚKIB 

 Strategie stanovuje cíle a určuje nástroje potřebné k ochraně životních, 
strategických a dalších významných zájmů ČR definovaných v Bezpečnostní 
strategii ČR před nepřátelským hybridním působením 

 Strategie zavádí pojem „hybridní působení“, které definuje jako skrytou i 
zjevnou činnost státních či nestátních aktérů namířenou proti zranitelným 
prvkům demokratického státu a společnosti – je namířeno proti klíčovým 
prvkům fungování státu a společnosti a využívá flexibilní kombinace 
diplomatických, informačních, vojenských, ekonomických, finančních, 
zpravodajských a právních nástrojů  
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 k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení – 
usnesení BRS ze dne 22. února  2021 č. 1 

 

 mezi cíle hybridního působení, které má komplexní povahu, může patřit 
zpomalení či paralyzování politického rozhodovacího procesu, oslabování 
důvěry občanů v ústavněprávní uspořádání a demokratické instituce a 
mechanismy, narušování ekonomických procesů, získání vlivu v klíčových 
hospodářských sektorech a strategických podnicích, manipulace či ovládnutí 
informačního prostředí a oslabení či ovlivnění fungování kritické 
infrastruktury 

 hybridní působení využívá skrytost, nejednoznačnost a je obtížné určit jeho 
původce  

 na Strategii bude navazovat akční plán, který bude obsahovat řadu 
konkrétních opatření (viz usnesení BRS ze dne 26. května  2021 č. 11) 

 BRS vzala Strategii na vědomí a uložila MO předložit ji na schůzi vlády 

 vláda Strategii schválila usnesením ze dne 19. dubna 2021 č. 384 
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 Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní 
ochrany vymezených objektů státní správy (BRS 22. února 2021) 

 
 Informaci v části „C“ programu schůze BRS (bez usnesení) předložil MV 

 v souvislosti s podezřelými zásilkami, které byly v listopadu 2014 doručovány 
ústavním činitelům ČR a orgánům státní správy, rozhodl ÚKŠ dne  
28. listopadu 2014 o vyhlášení I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených 
objektů státní správy na území ČR (Instrukce – usnesení BRS č. 260/2002)  

 týká se zvýšení pozornosti při realizaci režimových opatření při vstupu osob  
a vjezdu vozidel do objektu a kontroly došlých zásilek s ohledem na jejich 
možný obsah (ochranné pomůcky, detekční přístroj) 

 toto rozhodnutí následně schválila BRS, která uložila MV, aby vyhodnocoval 
možné nebezpečí a pominou-li tyto hrozby, aby předložil BRS návrh na 
zrušení vyhlášeného stupně BOO (poslední informace BRS 27. července 2020) 

 MV v prosinci 2020 znovu požádalo Policii ČR a BIS o podání informace, zda z 
hlediska vyhodnocení bezpečnostní situace stále trvají důvody pro vyhlášení  
I. stupně BOO  

 ředitel BIS i Policejní prezídium sdělili, že vzhledem k aktuální bezpečnostní 
situaci je odůvodněné nadále zachovat I. stupeň BOO 

 MV tedy rozhodlo vyhlášený stupeň BOO ponechat a potřebu vyhlášení 
nadále vyhodnocovat 
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Schůze 26. května 2021 – projednáno s rozpravou (část A) 

 

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance 
a EU v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v ČR 

2. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
na území ČR v roce 2020 (ve srovnání s rokem 2019) 

3. Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území ČR v roce 
2020, Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné 
nenávisti pro rok 2021–2026 (včetně Vyhodnocení plnění 
Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné 
nenávisti v roce 2020) a Akční plán boje proti extremismu a 
předsudečné nenávisti 2021–2022 

4. Vyhodnocení Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti za rok 
2020 („V“) 
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Schůze 26. května 2021 – projednáno s rozpravou (část A) 

 

5. Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na 
období let 2021 až 2025 

6. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 
2030 

7. Analýza připravenosti ČR čelit závažné dezinformační vlně 
(staženo z Programu) 

8. Různé 

 Návrh kandidátů na funkci členů Orgánu nezávislé kontroly 
zpravodajských služeb ČR  
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Schůze 26. května 2021 – projednáno bez rozpravy (část  B) 

9. Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu ČR do 
roku 2030 

10. Akční plán boje proti terorismu 2021 

11. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2020 

12. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních 
zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v ČR za rok 
2020 

13. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních 
režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a 
položek dvojího použití v roce 2020 

14. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů 
ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních 
organizací a do volebních misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v 
návrhu státního rozpočtu na rok 2022 a léta následující 
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Schůze 26. května 2021 – projednáno bez rozpravy (část B) 

 
15. Změna Plánu cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 

2021–2023 

16. Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2020 

17. Návrh na udělení Ceny BRS za významný přínos v oblasti 
bezpečnostní politiky ČR pro rok 2021 

18. Zpráva o činnosti BRS státu za rok 2020 

19. Plán práce BRS na 2. pololetí 2021 s výhledem na 1. pololetí 2022 

20. Válečná organizační struktura ozbrojených sil ČR 
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 ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 
veřejného pořádku na území ČR v roce 2020 (ve 
srovnání s rokem 2019) – usnesení BRS ze dne 26. května  
2021 č. 9 

 
 Materiál předložil ministr vnitra s cílem podat přehled o vývoji trestné 

činnosti a bezpečnostních rizicích a politice v oblasti vnitřní bezpečnosti a 
veřejného pořádku  

 celkový počet zjištěných trestných činů v roce 2020 (165 525) se oproti roku 
2019 snížil o 16,9 %, objasněnost dosáhla 47 %; škody způsobené trestnou 
činností dosáhly 22,5 miliard korun (oproti roku 2019 snížení o cca 1,76 mld. 
Kč) 

 oproti roku 2019 se v roce 2020 snížil počet registrovaných skutků v oblasti 
násilné kriminality – zjištěno bylo 12 247 skutků (-10 %), z toho 66,6 % bylo 
objasněno 

 také majetková kriminalita se oproti roku 2019 snížila o -19,6 % (registrováno 
bylo 82 116 trestných činů, objasněno bylo 27,5 %) 

 hospodářská kriminalita ve srovnání s rokem 2019 klesla o 24,6 % (zjištěno 
bylo 18 528 trestných činů, objasněno bylo 43,5 %) 
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 ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 

veřejného pořádku na území ČR v roce 2020 (ve 

srovnání s rokem 2019) – usnesení BRS ze dne 26. května  

2021 č. 9 - pokračování 

 

 v roce 2020 dosáhla výše zajištěného majetku z trestné činnosti v rámci PČR 
cca 6,3 mld. Kč (cca +0,7 mld. Kč) 

 celkem bylo stíháno a vyšetřováno pro trestnou činnost 75 405 osob (oproti 
roku 2019     -12,5 %); podíl cizinců na celkovém počtu stíhaných osob byl 8,4 % 
(6 367osob, -1 %) 

 Zpráva bude předložena vládě a postoupena Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR 

 BRS vzala Zprávu na vědomí a uložila MV předložit ji na schůzi vlády  

 vláda vzala na vědomí usnesením ze dne 21. června 2021 č. 562 
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 ke Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti na území 
ČR v roce 2020, Koncepci boje proti projevům extremismu a 
předsudečné nenávisti pro rok 2021–2026 (včetně 
Vyhodnocení plnění Koncepci boje proti projevům 
extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akční 
plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021–
2022 – usnesení BRS ze dne 26. května  2021 č. 10 

 
 Materiál předložil ministr vnitra 

 v roce 2020 bylo zaznamenáno 188 akcí pořádaných nebo s účastí extremistů a 
zjištěno 134 trestných činů s nenávistným podtextem (meziroční pokles o 36) – z 
toho jich 61 bylo objasněno (celkově bylo na území ČR spácháno 165 525 trestných 
činů) 

 materiál je předkládán každoročně, na jeho zpracování spolupracují MV, Policie ČR 
(NCOZ), BIS, Nejvyšší státní zastupitelství, GIBS, MO, MS a probační a mediační 
služba 

 BRS vzala materiály na vědomí a uložila MV předložit je na schůzi vlády  

 vláda vzala na vědomí usnesením ze dne 21. června 2021 č. 563 
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 k Akčnímu plánu k Národní strategii kybernetické 
bezpečnosti ČR na období let 2021 až 2025 – usnesení 
BRS ze dne 26. května  2021 č. 11 

 
 Materiál předložil ředitel NÚKIB cestou předsedy BRS 

 Akční plán v návaznosti na prioritní oblasti a obecné cíle stanovené v Národní 
strategii definuje konkrétní úkoly (se stanovením gestora, spolugestora, 
termínů) v oblastech 

 efektivity a posilování všech struktur, procesů a spolupráce při zajišťování 
kybernetické bezpečnosti  

 aktivní mezinárodní spolupráce 

 ochrany národní kritické informační infrastruktury a významných informačních 
systémů, spolupráce se soukromým sektorem, 

 výzkumu a vývoje 

 podpory vzdělávání, osvěty a rozvoje informační společnosti  

 podpory rozvoje schopností Policie ČR vyšetřovat a postihovat informační 
kriminalitu 

 BRS schválila Akční plán a uložila řediteli NÚKIB předložit jej cestou předsedy 
BRS na schůzi vlády 
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 ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025 s 

výhledem do roku 2030 – usnesení BRS ze dne 26. května  

2021 č. 13 

 

 Materiál předložil ministr vnitra v souladu s úkolem vyplývajícím ze zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

 smyslem zpracování Koncepce je vytvoření podmínek pro bezpečný život 
všech občanů při respektování možností a schopností ČR 

 ochranou obyvatelstva je zde chápán systém prevence, připravenosti a 
odezvy vůči mimořádným událostem a krizovým situacím, jehož cílem je 
ochrana životů, zdraví, majetku a životního prostředí 

 Koncepce obsahově navazuje na předchozí priority a úkoly vytyčené v roce 
2013, které byly splněny 
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 ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025 s 

výhledem do roku 2030 – usnesení BRS ze dne 26. května  

2021 č. 13 

 

 Koncepce stanovuje tři strategické cíle ochrany obyvatelstva pro nadcházející 
období, rozdělené do 12 základních úkolů: 

 rozvoj podmínek ochrany obyvatelstva (4 úkoly) 

 podpora úkolů a opatření ochrany obyvatelstva (4 úkoly) 

 zvyšování účinnosti organizace ochrany obyvatelstva (4 úkoly) 

 gestorem plnění všech úkolů je MV, kromě jednoho, kde gestorem je MŠMT 

 vyhodnocení plnění stanovených úkolů bude provedeno souhrnně po 
ukončení platnosti Koncepce  

 BRS vzala Koncepci na vědomí a uložila MV předložit ji na schůzi vlády  

 vláda schválila usnesením ze dne 21. června 2021 č. 560 
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 k Akčnímu plánu boje proti terorismu 2021 – usnesení BRS ze 
dne 26. května  2021 č. 16 

 
 Materiál předložil ministr vnitra 

 Akční plán je nástrojem praktické implementace a řízení protiteroristické politiky 
státu pro rok 2021, zejména upřesňuje a konkretizuje úkoly obecně uložené ve 
„Strategii boje proti terorismu od roku 2013“ 

 navazuje na Akční plán boje proti terorismu 2019–2020 - Vzhledem k plnění 
prioritních úkolů ve vztahu k řešení pandemie COVID-19 nebylo možné některé 
úkoly z tohoto Akčního plánu splnit, a proto byly převedeny do Akčního plánu 2021 

 Akční plán 2021 obsahuje šest úkolů, které mají být splněny do konce roku 2021  

 zodpovědnými subjekty za splnění úkolů jsou MV a Policie ČR, v součinnosti s 
dalšími úřady (MS, MD, MK, MZ, státní zastupitelství, HZS ČR, Vězeňská služba, 
Probační a mediační služba, Správa uprchlických zařízení) 

 pro rok 2022 bude zpracován další Akční plán (již na 2 až 3 roky), který bude 
časově sladěn i s ostatními strategickými dokumenty (týkajícími se ochrany 
měkkých cílů) 

 BRS vzala Akční plán 2021 na vědomí a uložila MV předložit jej na schůzi vlády 

 vláda schválila usnesenímze dne 21. června 2021 č. 561   
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 ke Zprávě o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 
2020 – usnesení BRS ze dne 26. května  2021 č. 17 

 
 Materiál předložil ředitel NÚKIB cestou předsedy BRS  

 Zpráva podává přehled o kybernetické bezpečnosti a popisuje plnění cílů v 
rámci budování kybernetické bezpečnosti ČR za období roku 2020, a to zejm. 
v oblasti kybernetických hrozeb, cílů kybernetických útoků, opatření v 
oblasti kybernetické bezpečnosti, regulace a kontroly, mezinárodní 
spolupráce, cvičení kybernetické bezpečnosti a vzdělávání a osvěty 

 rok 2020 se vyznačoval nárůstem počtu kybernetických útoků proti českým 
institucím, organizacím a firmám ve všech sektorech (nahlášeno 468 
incidentů oproti 217 incidentům v roce 2019). 

 mezi nejvážnější hrozby pro kybernetickou bezpečnost ČR dlouhodobě patří 
kybernetická kriminalita 

 v roce 2020 NÚKIB pokračoval ve vzdělávání zaměstnanců státní správy 
(proškolil více než 18 209 zaměstnanců státní správy, 214 pracovníků z AČR  
a 2 000 pracovníků Fakultní nemocnice Na Bulovce) 

 BRS Zprávu schválila a uložila řediteli NÚKIB předložit ji cestou předsedy BRS 
na schůzi vlády 
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 k Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení 
občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních 
vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v 
kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na 
rok 2022 a léta následující – usnesení BRS ze dne 26. května  2021 č. 
20 
 Materiál předložil MZV 

 v letošním roce 2021 se předpokládá vyslání 118 českých expertů do civilních 
struktur a misí MVO a až 150 expertů do volebních pozorovatelských misí; tento 
rámec bude postupně upřesňován (schválená alokace 130 mil. Kč) 

 v rámci střednědobého výhledu pro roky 2022, 2023 a 2024 se pro uvedené období 
navrhuje objem prostředků z VPS na vysílání expertů ve výši 120 mil. Kč ročně 

 takto snížená (oproti roku 2021) alokovaná částka vychází z dosavadního vývoje 
skutečného dlouhodobého čerpání finančních prostředků z VPS, a zahrnuje v sobě 
dostatečnou rezervu na případné zvyšování počtu vysílaných expertů 

 konkrétní výše položky pro rok 2023 a rok 2024 může být v příštím roce upravena 
v závislosti na vývoji mezinárodních potřeb a aktuální ekonomické situaci   

 skutečnost, že i nestabilita a konflikty za hranicemi Evropy mohou mít přímý dopad 
na naši bezpečnost, vedou k narůstající potřebě vysílání českých civilních expertů 
z širšího spektra resortů do většího počtu zemí 

 BRS vzala materiál na vědomí a uložila MZV předložit jej na schůzi vlády 

 vláda schválila usnesením ze dne 14. června 2021 č. 539 
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 ke Změně Plánu cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění 

na léta 2021–2023 – usnesení BRS ze dne 26. května  2021 č. 21 

 

 Materiál předložil ministr vnitra na základě žádosti hejtmana Kraje Vysočina o 
přeložení přípravy a provedení cvičení „ZÓNA 2021“, které se mělo uskutečnit v 
termínu 20. – 23. září 2021, na rok 2022 

 tématem cvičení je činnost všech zainteresovaných subjektů při řešení události 
vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Dukovany 

 hejtman Kraje Vysočina svou žádost zaslal po dohodě s hejtmanem JmK a na 
základě přijatých usnesení bezpečnostních rad krajů 

 žádost byla odůvodněna současnou velmi složitou situací vyvolanou pandemii 
koronaviru, kdy provedení cvičení za současné situace není vhodné, jak z hlediska 
rizika možné nákazy zástupců cvičících subjektů, tak s ohledem na negativní 
dopad na kvalitu přípravy cvičení a jeho provedení 

 předsedkyně SÚJB s poukazem na požadavek atomové legislativy provádět taková 
cvičení každé 4 roky navrhla v letošním roce realizovat součinnostní štábní cvičení  

 BRS schválila změnu Plánu cvičení 
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 Působnost dána Ústavou ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.), 
hlava třetí 

 skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů 

 předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh 
jmenuje ostatní členy vlády 

 vláda rozhoduje ve sboru, k přijetí usnesení je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech jejích členů  

 ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost 
stanovit pouze zákonem 
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Složení vlády od  27. 6. 2018 

(stav červen 2021) 

Předseda vlády                              Ing. Andrej Babiš - od 6.12. 2017, znovu od 6.6. 2018 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
                                                                                            Jan Hamáček 

místopředsedkyně vlády a ministryně financí                                                                        
Alena Schillerová 

místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu 
( 30.4. 2019)                                                                              Karel Havlíček 

ministr obrany                                                                                                               
Lubomír Metnar 

ministr zahraničních věcí  (21.4.2021)                               Jakub Kulhánek ministr životního prostředí                   Richard Brabec 

 
ministryně spravedlnosti  (30.4. 2019)                    Marie Benešová        
                                                                     

ministryně práce a sociálních věcí             Jana Maláčová 

ministr dopravy (24.1. 2020)                                       Karel Havlíček ministr zemědělství                                  Miroslav Toman 

ministr zdravotnictví (26.5.2021)                               Adam Vojtěch ministr školství, mládeže a tělovýchovy    Robert Plaga 

ministryně pro místní rozvoj                                      Klára Dostálová ministr kultury   (srpen 2019)                 Lubomír Zaorálek 



Ústřední orgány státní správy – viz § 2 zák. č.2/1969 Sb. (=ústřední 
správní úřady)  
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1. Český statistický úřad 9. Energetický regulační úřad 

2. Český úřad zeměměřický a katastrální 10. Úřad vlády ČR 

3. Český báňský úřad 11. Český telekomunikační úřad 

4. Úřad průmyslového vlastnictví 12. Úřad pro ochranu osobních údajů 

5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

6. Správa státních hmotných rezerv 
14. Úřad pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí 

7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
15. Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře 

8. Národní bezpečnostní úřad 
16. Národní úřad pro kybernetickou a 
informační bezpečnost 



o doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění 
COVID-19  - usnesení ze dne 7. září 2020 č. 909 

 

 předložil ministr vnitra jako materiál, který vzešel z jednání Rady vlády pro 
zdravotní rizika  

 určeno pro členy vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, 
hejtmany, primátora hlavního města Prahy, primátory a starosty a jejich 
prostřednictvím příslušné úřady o doporučených možných postupech úřadů 
bránících vzniku a přenosu infekce mezi zaměstnanci a bránících tomu, aby 
případná karanténa/izolace části zaměstnanců ohrozila plnění úkolů těchto úřadů 

 vláda doporučení  (uvedeno v příloze) schválila a uložila/doporučila postupovat 
podle něj 

46 

Vláda ČR  

 



o doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění 
COVID-19  - usnesení ze dne 7. září 2020 č. 909 - příloha 

 
 dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu 

 vydání doporučení zaměstnancům, aby se pohybovali a pobývali v prostorách úřadů 
výhradně s použitím ochranných prostředků dýchacích cest  

 vybavovat zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest a dezinfekčními 
prostředky, zaměstnance na pracovištích přijímajících dokumenty v listinné 
podobě jednorázovými ochrannými rukavicemi, pracoviště stojany pro dezinfekci 
rukou  

 omezení osobního kontaktu zaměstnanců s dalšími osobami na nezbytně nutnou 
úroveň 

 preference kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční (telekonference, 
videokonference, hlasování per rollam) formě před přímým osobním kontaktem 

 při přímém osobním kontaktu s klienty/veřejností se doporučuje, aby úřady, je-li to 
možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na klientských 
pracovištích vybavených objednávkovým systémem a přepážkou  

 preference přijímání dokumentů v elektronické podobě před listinnou podobou 

 střídání oddělených skupin zaměstnanců v rámci pracoviště - alternativní rozvržení 
služební/pracovní doby, institut výkonu služby/práce z jiného místa 

 úprava usazení zaměstnanců v kancelářích, úprava umístění nábytku  
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o změně Statutu Ústředního krizového štábu - usnesení ze dne 21. 

září 2020 č. 954 
 
 
 

 vláda změnila usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2008 č. 1500, ke 
statutu Ústředního krizového štábu, ve znění usnesení vlády ze dne 
15. března 2020 č. 213 – ve znění podle  přílohy tohoto usnesení 

 uložila členům vlády zajistit při aktivaci a svolání ÚKŠ účast zástupců 
ve své působnosti 
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Vláda ČR 
 

ÚSTŘEDNÍ KRIZOVÝ ŠTÁB 
 Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací  

 ÚKŠ po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, jakož i při hrozbě 

vzniku krizové situace,  nebo při jiných závažných situacích týkajících se bezpečnostních zájmů ČR, 

připravuje návrhy řešení těchto situací  - návrhy předkládá předseda  ÚKŠ na schůzi vlády 

 o aktivaci ÚKŠ rozhoduje předseda vlády, v době jeho nepřítomnosti v ČR nebo z jiných závažných 

důvodů první místopředseda vlády nebo jiný předsedou vlády pověřený místopředseda. Návrh na 

aktivaci ÚKŠ může podat člen vlády 

 ÚKŠ má 23 členů 
 předsedou ÚKŠ jmenuje předseda vlády podle charakteru situace některého z členů vlády nebo 

členů Štábu 

 místopředsedu ÚKŠ určuje předseda ÚKŠ z dalších členů ÚKŠ 

 dalšími členy ÚKŠ jsou:  

 náměstci MV, MO, MZV, MF, MZ, MPO, MD, MŠMT, MMR, MŽP, MZe, MPSV a MK, předseda SSHR, 
policejní prezident ČR, generální ředitel HZS ČR, náčelník GŠ AČR, ředitel NÚKIB, hlavní hygienik, 
ředitel SZÚ, vedoucí Úřadu vlády ČR a zástupce Asociace krajů ČR 

 v případech, kdy je vyhlášen krizový stav a je aktivován ÚKŠ, stávají se jeho součástí Ústřední 
povodňová komise (při povodních), Ústřední nákazová komise (při mimořádných veterinárních 
opatřeních) nebo Ústřední epidemiologická komise (při výskytu závažných infekčních 
onemocnění) 
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 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 - usnesení ze 

dne 19. října 2020 č. 1054 

     (zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2021) 

 vláda schválila mj. návrh zákona a zásady postupu při použití finančních 
prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a 
odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole VPS podle krizového zákona, 
uvedené v příloze tohoto usnesení  

 zmocnila místopředsedkyni vlády a ministryni financí mj. 

 uvolňovat z účelové rezervy  kapitoly  Všeobecná pokladní správa prostředky 
na finanční zabezpečení IZS po posouzení jednotlivých žádostí v součinnosti 
s MV, které mohou zasílat ministerstva, ÚSÚ, kraje a hl. m. Praha po 
vyčerpání finančních prostředků ze svých rozpočtů na IZS, až do výše 50 mil. 
Kč/případ (celkem ve VPS 60 mil. Kč) 

 uvolňovat z účelové rezervy kapitoly VPS prostředky na řešení krizových 
situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků podle přílohy 
tohoto usnesení, až do výše 50 mil. Kč/případ (celkem ve VPS 140 mil. Kč) 
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 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 - usnesení ze 

dne 19. října 2020 č. 1054  (pokračování) 

 

 v příloze tohoto usnesení jsou uvedeny Zásady postupu při použití finančních 
prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a 
odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole VPS podle krizového zákona 

 účelová rezerva je určena k pokrytí prvotních nákladů v působnosti ministerstev a 
jiných ÚSÚ a na území krajů a hl. m. Prahy, vzniklých v důsledku krizové situace 
během vyhlášeného krizového stavu; rezervu lze použít také na předcházení 
krizových situací ve vazbě na mimořádné události podle zákona o IZS 

 rezerva není určena k financování opatření týkajících se obnovy území podle zákona 
č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území 

 na poskytnutí finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací není 
právní nárok 

 příloha obsahuje příjemce dotace (kdo může žádat), způsob použití finančních 
prostředků, podmínky a způsob jejich uvolňování, náležitosti žádosti, její posouzení 
(MV), kontrolu použití finančních prostředků i možnost použití vládní rozpočtové 

rezervy po vyčerpání rezervy na řešení krizových situací  
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ke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi ke dni  
31. prosince 2020 - usnesení ze dne 26. dubna 2021 č. 412 

 

 předložil MZe spolu s MŽP na základě „Strategie ochrany před povodněmi pro 
území ČR“, schválené usnesením vlády ze dne 19. dubna 2000 č. 382, která 
vymezovala obecné zásady ochrany před povodněmi pro území našeho státu 

 tato hodnotící Zpráva je v pořadí již sedmá, předchozí zprávy byly vládou vzaty 
na vědomí v letech 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 a 2018 

 Zpráva přináší informace o realizaci programů prevence před povodněmi za 
období let 2018 až 2020 v gesci MZe a MŽP 

 v těchto letech se podařilo na plnění programů prevence před povodněmi v 
ČR vynaložit cca 8,481 mld. Kč oběma resorty (z toho z EU 5,833 mld. Kč) 

 v rámci prevence se jedná zejm. o protipovodňová opatření podél vodních 
toků, zvyšování bezpečnosti vodních děl, zadržování vody v suchých nádržích 
na drobných vodních tocích, výstavba, obnova, rekonstrukce a odbahnění 
rybníků a vodních nádrží, odstranění havarijních situací a povodňových škod 
na rybnících a vodních nádržích 

 po projednání ve vládě byla Zpráva předložena předsedovi PS P ČR 

 vláda vzala Zprávu na vědomí a uložila MZe a MŽP předložit další hodnotící 
Zprávu do 31. března 2024 52 
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Nové právní předpisy v oblasti krizového 

řízení a v souvisejících oblastech 



Číslo 
předpisu 

(Sb.) 

Název Obsah 

391/2020  Usnesení vlády ČR z 30. 9. 2020 č. 957 o vyhlášení 

nouzového stavu pro území ČR    
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR 
na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 
na dobu 30 dnů  

439/2020 Usnesení vlády ČR z 30.10. 2020 č.1108 o 
prodloužení nouzového stavu v souvislosti s 
epidemií viru SARS CoV-2  

prodlužuje do 20. listopadu 2020 nouzový 
stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. 
září 2020 č. 957 na základě souhlasu 
Poslanecké sněmovny P ČR uděleného jejím 
usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1326 

471/2020 Usnesení vlády ČR z 20.11. 2020 č. 1195 o prodloužení 
nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS 
CoV-2  

prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový 
stav vyhlášený usnesením vlády…, na 
základě souhlasu Poslanecké sněmovny  
P ČR uděleného jejím usnesením ze dne  
19. listopadu 2020 č. 1353 

521/2020 Usnesení vlády ČR z 10.12. 2020 č. 1294 o 
prodloužení nouzového stavu v souvislosti s 
epidemií viru SARS CoV-2  

prodlužuje do 23. prosince 2020 nouzový 
stav vyhlášený usnesením vlády…,na 
základě souhlasu Poslanecké sněmovny  
P ČR uděleného jejím usnesením ze dne  
9. prosince 2020 č. 1409 
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- k vyhlašování nouzového stavu  

 



Číslo 
předpisu 

(Sb.) 

Název Obsah 

593/2020 Usnesení vlády ČR z 23.12. 2020 č. 1373 o 
prodloužení nouzového stavu v souvislosti s 
epidemií viru SARS CoV-2 

prodlužuje do 22. ledna 2021 nouzový stav 
vyhlášený usnesením vlády…, na základě 
souhlasu Poslanecké sněmovny P ČR 
uděleného jejím usnesením ze dne  
22. prosince 2020 č. 1443 

21/2021 Usnesení vlády ČR z 22.1. 2021 č. 55 o prodloužení 
nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS 
CoV-2  

prodlužuje do 14. února 2021 nouzový stav 
vyhlášený usnesením vlády…,na základě 
souhlasu Poslanecké sněmovny P ČR 
uděleného jejím usnesením ze dne 21. ledna 
2021 č. 1459 

59/2021 Usnesení vlády ČR ze 14.2. 2021 č. 125 o vyhlášení 
nouzového stavu pro území ČR 

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR 
na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 
na dobu 14 dnů  

84/2021 Usnesení Poslanecké sněmovny z 18. 2. 2021 o 
zrušení nouzového stavu  

Poslanecká sněmovna ruší nouzový stav k 
datu účinnosti zákona o mimořádných 
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-
19 a o změně některých souvisejících 
zákonů, nejpozději však k 27. únoru 2021 
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Číslo 
předpisu 

(Sb.) 

Název Obsah 

96/2021 Usnesení vlády ČR z 26. 2. 2021 č. 196 o vyhlášení 
nouzového stavu pro území ČR 

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR 
na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne  
27. února 2021  
 

146/2021 Usnesení vlády ČR z 26. 3. 2021 č. 314 o prodloužení 
nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS 
CoV-2  

prodlužuje do 11. dubna 2021 nouzový stav 
vyhlášený usnesením vlády …, na základě 
souhlasu Poslanecké sněmovny  
P ČR uděleného jejím usnesením ze dne  
26. března 2021 č. 1596 
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Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony 

  
 mj. doplnil Hlavu 10 – Zvládání sucha  a stavu nedostatku vody 

 (§ 87a – 87m) - dosavadní hlavy X až XV se označují jako hlavy XI až 
XVI 

 účinnosti tato novela nabyla k 1. 1. 2021 

 definuje pojmy sucho a stav nedostatku vody 

 celorepublikově a v krajích se zpracovává Plán pro zvládání sucha 
a stavu nedostatku vody (tzv. „Plán pro sucho“), který je mj. 
podkladem pro vyhodnocování nutnosti svolat komisi pro zvládání 
sucha a stavu nedostatku vody (dále jen "komise pro sucho") 

 § 87b přesně stanovuje obsah Plánu pro sucho, v kraji jej pořizuje a 
průběžně aktualizuje krajský úřad, pro území ČR společně MZe a MŽP 

 orgánem pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen 
"orgán pro sucho") je 

 vodoprávní úřad  
 ústřední a krajská komise pro sucho (KKS) 
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Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

  
 nadřízeným správním orgánem KKS a ústřední komise pro sucho je MZe nebo 
MŽP - dle působnosti podle tohoto zákona 

 KKS zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou 

 další členy této komise jmenuje hejtman ze zaměstnanců kraje zařazených do 
krajského úřadu, příslušných správců povodí, ČHMÚ, Policie ČR, HZS kraje a KHS; 
pokud se na území kraje  nachází využívaná dopravně významná vodní cesta, jmenuje 
hejtman členem KKS i zaměstnance MD  

 pokud dojde v době stavu nedostatku vody k vyhlášení krizového stavu podle 
krizového zákona, zasedají příslušný krizový štáb a příslušná komise pro sucho 
společně; pravomoci komisí pro sucho nejsou vyhlášením krizového stavu dotčeny 
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Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

  
 KKS vyhlašuje a odvolává Stav nedostatku vody; tento stav se za vyhlášený 
nebo odvolaný považuje dnem vyvěšení na úřední desce KÚ 

 Ústřední komise pro sucho řídí a koordinuje jednotlivá opatření KKS, která 
svými dopady přesahují hranice krajů 

 Ústřední komise pro sucho nebo KKS při stavu nedostatku vody vydává na 
dobu nezbytně nutnou podle § 87k rozhodnutí nebo opatření obecné povahy (podle 
povahy věci), obsahující potřebná opatření  

 např. omezí užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 
 uloží vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad 

rámec schváleného manipulačního řádu 

 obecní úřad ORP poskytuje KÚ součinnost a údaje potřebné pro pořízení a 
aktualizaci plánu pro sucho kraje a pro činnost KKS (§ 87l) 
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Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů 

  
Sbírka právních předpisů je zařazena mezi informační systémy veřejné správy 

ve Sbírce právních předpisů se 

 vyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními 
samosprávnými celky a právní předpisy vydané správními úřady, stanoví-li 
tak jiný právní předpis  

 zveřejňují akty stanovené tímto zákonem, které vznikají při výkonu 
působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto 
výkonem 

  správcem Sbírky právních předpisů je MV 

Sbírka právních předpisů je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná 
způsobem umožňujícím dálkový přístup 

zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů provede územní 
samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, zasláním 
jeho textu v otevřeném a strojově čitelném formátu a jeho metadat 
prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené 
správcem pro tento účel 
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Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů 

  
příslušný ÚSÚ nebo správní úřad odpovídá za úplnost a správnost 

obsahu právního předpisu 

dále upraven obsah metadat, informování o vyhlášení právního 
předpisu, platnost a účinnost právního předpisu, způsob opravy 
nesprávností, číslování právních předpisů (arabskými čísly v souvislé 
řadě, vždy na rok), povinnost územního samosprávného celku umožnit 
v úředních hodinách bezplatně nahlížet do Sbírky právních předpisů v 
elektronické podobě 
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Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů 

  
 ve Sbírce právních předpisů se zveřejní 

 rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu územního 
samosprávného celku nebo právního předpisu správního úřadu 

 rozhodnutí MV, KÚ nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ÚSÚ o 
pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku 

 rozhodnutí o podaném rozkladu proti rozhodnutí MV o pozastavení účinnosti 
právního předpisu územního samosprávného celku 

 rozhodnutí MV, KÚ nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ÚSÚ o zrušení 
pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku 

 sdělení MV, KÚ nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ÚSÚ o pozbytí 
platnosti jejich rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu územního 
samosprávného celku 

 sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen 
 rozhodnutí o stavu nebezpečí podle krizového zákona 
 smlouva, na základě které bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území 

prohlášeno za chráněné 
 usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské 

referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat 

 zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 
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Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných 
celků a některých správních úřadů 
 

mění 15 zákonů, mj. 
 zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon  

 právní předpis Státní veterinární správy (SVS) o mimořádných veterinárních 
opatřeních se označuje názvem nařízení SVS 

 nařízení SVS, které se týká územního obvodu kraje nebo jeho části přesahující územní 
obvod obce, se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, 
jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské 
veterinární správy, krajského úřadu a u všech obecních úřadů, jejichž území se týká 

 nařízení SVS, které má celostátní povahu nebo se týká územních obvodů více krajů, 
se vyvěsí na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, 
na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách SVS 
 pokud jsou nařízením SVS ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou 

chovatelé hospodářských zvířat, zveřejňuje se nařízení také v celostátním 
rozhlasovém nebo televizním vysílání  

 provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně 
zástupci SVS zveřejnění těchto opatření, jejich změny nebo ukončení ihned, jakmile 
byl o to požádán 

 obdobně se postupuje při ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření, 
případně při změně nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením 
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Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných 
celků a některých správních úřadů 
 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – z hlediska způsobu vyhlášení obecně 
závazných vyhlášek a nařízení obce  a podmínek nabytí jejich platnosti a 
účinnosti 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích – z hlediska způsobu vyhlášení obecně 
závazných vyhlášek a nařízení kraje a podmínek nabytí jejich platnosti a 
účinnosti; obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a 
nařízení kraje musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými 
vládou a ústředními správními úřady 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze – obdobně jako u krajů 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, § 3, odst. 6 – rozhodnutí o 
stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů 

zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou některých částí, které 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024 (daně a oceňování majetku) 

64 

Právní předpisy  

 



Právní předpisy 

 

Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 
COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů  
 

 upravuje opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 a jejích 
dopadů na území ČR 

 navazuje na zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví („nestanoví-li 
tento zákon jinak, použije se zák. č. 258/2000 Sb.“) 

 nabytím účinnosti tohoto zákona (27.2.2021) je vyhlášen stav pandemické 
pohotovosti, který lze ukončit nebo znovu obnovit usnesením Poslanecké 
sněmovny na návrh vlády nebo 1/5 všech poslanců 

 obsahuje mimořádná opatření (MO), která může nařídit MZ nebo KHS v 
době stavu pandemické pohotovosti k likvidaci epidemie COVID-19 (jako MO 
obecné povahy) 

 omezení veřejné dopravy, obchodní činnosti, služeb, koupališť, zákaz nebo omezení 
konání akcí, omezení výuky, vyčleňování kapacit zdravotních služeb, omezení 
návštěv, dezinfekce, testování, omezení provozu prvků KI 

 osoby, na něž se tato opatření vztahují jsou povinny se jimi řídit  

 dále upraveny podmínky nařizování MO (předchozí souhlas vlády mimo 
nebezpečí z prodlení - dodatečně do 48 hodin) 
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Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 
COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů - pokračování  
 

 vydávání MO podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ze 
 strany MZ a KHS není tímto dotčeno 

 vláda nejméně 1x/2 týdny předloží Sněmovně zprávu o opatřeních 

 MZ může k realizaci MO požádat o součinnost některou ze zákl. složek IZS 

 MZ může ke koordinaci MO požádat vládu o svolání ÚKŠ 

 MZ informuje hejtmana v příslušném kraji předem o chystaných MO, 
 hejtman pak koordinuje provedení stanovených MO, může využít KŠK, 
 orgány ORP a obce s POÚ plní úkoly dle pokynů MZ nebo hejtmana 

 dále zákon řeší náhradu škody (skutečné) a přestupky včetně sankcí (PPFO 
 až 3 miliony, fyzická osoba 1 milion) 

 mění 7 zákonů (drobné úpravy), např. o působnosti SSHR, o ochraně veřejného 
 zdraví, školský 

 účinnost od 27. 2. 2021, §§ 1 až 8 pozbývají platnosti uplynutím dne 
 28.2.2022 (zůstane náhrada škody, přestupky, soudní přezkum MO, změny 
 zákonů)  
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vrchní vládní rada 

Úřad vlády ČR – oddělení sekretariátu Bezpečnostní rady státu 
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