
  Příloha č. 4 

Způsob provedení krizových opatření 

 
Způsob provedení krizových opatření je rozpracován pro krizová opatření nařizovaná 
hejtmanem kraje za stavu nebezpečí dle ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a dle ustanovení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS a dále 
pro krizová opatření nařizovaná hejtmanem kraje za nouzového stavu a stavu ohrožení státu 
dle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a dle ustanovení § 21 
odst. 5 zákona o HOPKS.  
 
Toto rozpracování zejména: 

a) popisuje postupy při realizaci daného krizového opatření 
b) vymezuje odpovědnost za realizaci krizového opatření subjektům, které se na jeho 

realizaci podílejí 
 
Krizová opatření se budou využívat jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové 
situace a pokud nebude možno uvedené činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění bude 
klást zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění bude odmítat a přitom bude 
hrozit nebezpečí z prodlení. 
 
Rozsah jednotlivých krizových opatření bude, dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení, uveden v Rozhodnutí hejtmana Pardubického kraje, kterým se 
vyhlašuje stav nebezpečí (dále jen „Rozhodnutí hejtmana“). 
 
Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje za krizové situace dle ustanovení § 18 odst. 
3 písm. b) provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu ORP; 
správní úřady se sídlem na území správního obvodu ORP a právnické a podnikající fyzické 
osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit. 
 

1 Nařízení pracovní povinnosti 

Pracovní povinnost bude nařízena určeným fyzickým osobám. Tyto osoby obdrží hejtmanem 
vystavený pracovní příkaz obsahující den a místo nástupu, druh práce a předpokládanou délku 
plnění povinností. 
 

2 Nařízení pracovní výpomoci  

Pracovní výpomoc bude nařízena fyzickým osobám, které se budou zdržovat ve správním 
obvodu obcí vymezených článkem 2 v Rozhodnutí hejtmana. 
 
Rozsah nařízení se může týkat všech osob, které se budou zdržovat ve výše uvedených 
obcích, případně může být omezen např. a osoby, které jsou vedeny v evidenci úřadů práce 
jako uchazeči o zaměstnání, nebo mužů ve věku 18 – 60 let apod. Rozsah omezení bude vždy 
posuzován dle konkrétní situace. 
 
Fyzické osoby budou mít povinnost dostavit se neprodleně k zapsání do evidence na obecní 
úřad v obci, kde mají hlášeno místo trvalého pobytu nebo v níž jsou hlášeny k přechodné 
změně pobytu v případě náhradního ubytování.  
 
Konkrétní druh práce, vykonávané jako pracovní výpomoc, přidělí fyzické osobě starosta obce, 
na jejímž území byl vyhlášen stav nebezpečí, který následně vystaví i písemné potvrzení o 
vykonání pracovní výpomoci. 



3 Nařízení poskytnutí věcného prostředku 

Na základě hejtmanem vydaného příkazu o povinnosti poskytnout věcné prostředky, nebo 
věcné prostředky s obsluhou, k řešení krizové situace v souladu s ustanovením § 29 odstavce 
5, § 31 odstavce 8 a § 32 krizového zákona, bude poskytnutí věcného prostředku nařízeno 
právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám.  
 
V případě nebezpečí z prodlení je oprávněn toto nařízení učinit v souladu s ustanovením § 29 
odst. 5 krizového zákona starosta obce, který o uložení povinnosti následně informuje 
hejtmana.  
 
Ten kdo uložil povinnost poskytnout věcný prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž 
věcný prostředek poskytl, a současně mu vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení 
obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné 
identifikační údaje věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného 
prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který 
potvrzení vydal. 
  
Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a ostatní fyzické osoby jsou povinny poskytnout 
požadované věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu oprávněných orgánů 
krizového řízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Fyzická osoba bude poučena o 
možnosti odmítnout poskytnutí požadovaného věcného prostředku, pokud by tím ohrozila život 
nebo zdraví vlastní, nebo jiných osob, anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se 
zákonem. 
 
Uložení povinnosti poskytnout věcný prostředek se využije pouze za předpokladu, že nebylo 
možno věcný prostředek získat běžnými ekonomickými nástroji. 
 

4 Nařízení bezodkladného provedení stavby, stavebních prací, terénních 
úprav a odstranění stavby 

Opatření bude využito pouze za podmínky, kdy nebude možné postupovat v souladu 
s ustanovením § 177 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Bude 
nezbytné získat vyjádření místně příslušného stavebního úřadu a písemný souhlas hejtmana. 
 

5 Nařízení vykonání péče o děti a mládež 

Krizové opatření bude nařízeno hejtmanem v situaci, kdy péči o vybranou skupinu dětí, žáků 
a mládeže z důvodu krizové situace nemohou vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci 
(např. příbuzní, známí atd.). 
 
Při stanovení tohoto opatření hejtman určí, v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou 
se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů, vzdělávací zařízení, které vykonání péče o děti a mládež zajistí.  
 

6 Nařízení přednostního zásobování dětských, zdravotnických a sociálních 
zařízení, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek 
integrovaného záchranného systému a v nezbytném případě také prvků 
kritické infrastruktury v kraji  

Vyhlášeným krizovým opatřením bude hejtman na základě vydaného písemného příkazu 
nařizovat právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám v Pardubickém kraji v rámci 
jejich předmětu podnikání realizaci tohoto opatření a podle požadavků vedoucích dětských, 
zdravotnických a sociálních zařízení a ředitelů, resp. velitelů ozbrojených sil, bezpečnostních 



sborů a složek integrovaného záchranného systému nebo prvků kritické infrastruktury v 
Pardubickém kraji. 
 

7 Nařízení zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách  

 Bude-li v průběhu krizové situace nereálné vyplácet osobám postiženým krizovou situací 
výplaty dávek sociální péče běžným způsobem, může hejtman dotčeným úřadům státní 
správy, které dávky běžně vyplácejí, nařídit povinnost spolupracovat s OÚ ORP Moravská 
Třebová a obcemi, na jejichž území byl vyhlášen stav nebezpečí, při potřebě zajištění 
náhradního způsobu výplaty dávek sociální péče. 
 
Způsob provedení tohoto krizového opatření rozpracují dotčené úřady státní správy v rámci 
svých krizových příprav. 
 

8 Nařízení hlášení přechodné změny pobytu 

Hejtman může nařídit povinnost hlášení přechodné změny pobytu neprodleně na obecním 
úřadě obce, v níž přechodně pobývají, a to konkrétně těm fyzickým osobám, které na dobu 
delší než 3 dny z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví opustily místo trvalého pobytu 
organizovanou evakuací nebo samovolně. 
 
Obce jsou povinny vést evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob na území svého 
správního obvodu a předat ji dále na OÚ ORP Moravská Třebová 
 
OÚ ORP Moravská Třebová vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob ve 
svém správním obvodu a předává ji dále Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje. 
 
Evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob na území Pardubického kraje vede 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.  
 
Na základě nařízeného krizového opatření se v evidencích údajů o přechodných změnách 
pobytu osob zpracovávají tyto konkrétní údaje: jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, 
místo trvalého pobytu a místo přechodné změny pobytu. 
 

9 Nařízení evakuace obyvatelstva 

Mezi možnosti hejtmana v rámci krizových opatření spadá i uložení povinnosti starostům 
postižených obcí o nařízení evakuace, s přihlédnutím ke skutečné situaci v postiženém nebo 
ohroženém území, a o její organizaci. 
 
Dále hejtman kraje nařídí:  

− řediteli Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, s přihlédnutím 
ke skutečné situaci v postiženém nebo ohroženém území a ve spolupráci s místně 
příslušnými starosty obcí zabezpečit evakuaci obyvatelstva. 

− řediteli Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, ve spolupráci s místně 
příslušnými starosty obcí zabezpečit ochranu majetku v místech provedené evakuace. 

 
Popis postupu a vymezení odpovědnosti při realizaci nařízení evakuace osob je blíže 
specifikován v Havarijním plánu Pardubického kraje, v části C_6 – plán evakuace 
obyvatelstva. 
 



10 Nařízení zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo 
území 

Toto nařízení se bude týkat zpravidla území, které bylo postiženo mimořádnou událostí, 
nachází se v předpokládaném místě šíření účinků mimořádné události, nebo bylo z důvodu 
ohrožení zdraví a životů obyvatelstva plošně evakuováno. Rozsah území, pro které je zakázán 
vstup, pohyb a pobyt osob bude popsán  v Rozhodnutí hejtmana. 
 
Zákaz se nevztahuje na příslušníky ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, složek 
integrovaného záchranného systému a pracovníky orgánů krizového řízení, kteří se budou 
podílet na řešení krizové situace. 
 
Hejtman dále nařídí řediteli Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, ve spolupráci 
s místně příslušnými starosty obcí zabezpečit kontrolu a dodržování tohoto krizového opatření. 
 
Na samotném zabezpečení se může společně s Policií ČR dále podílet obecní policie, pokud 
je na území postižené obce zřízena, příp. Armáda ČR plnící na základě příslušného nařízení 
vlády úkoly Policie ČR a ostatní bezpečnostní sbory.  
 

11 Nařízení regulačních opatření podle § 21 zákona č. 241/2000 Sb. 

Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin a výrobků a dodávek 
služeb nebo k usměrnění spotřeby a dodávek v souladu s krizovými plány v případech, kdy 
krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při 
zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné. 
 
K překonání dané krizové situace, v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, může hejtman nebo nařídit na základě 
vydaného písemného příkazu  

− povinnost dodávat konkrétní výrobky, práce nebo služby, 
− povinnost skladovat ve svých prostorách materiál určený k překonání krizové situace 

a odstranění jejích následků, nebo toto skladování strpět, 
− povinnost přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní či provozní 

prostředky movité povahy a zásoby. 
 

Dále může dle ustanovení výše citovaného zákona hejtman na základě jím vydaného 
písemného příkazu: 
a) nařídit zavedení regulace prodávaného zboží v obchodní síti, kde rozsah opatření je 

popsán v Rozhodnutí hejtmana a jeho součástí bude určený způsob, jakým bude 
regulováno množství zboží prodávaného spotřebiteli, maximální množství zboží, na něž 
vznikne spotřebiteli nárok, okruh spotřebitelů, kterým bude vybrané zboží dodáváno 
přednostně a území, na kterém toto regulační opatření platí, 

b) nařídit provedení změny způsobu řízení a organizace dopravy v Pardubickém kraji, rozsah 
opatření je popsán v Rozhodnutí hejtmana a jeho součástí bude konkrétní způsob 
organizace dopravy a území, na kterém toto regulační opatření platí. 

 


