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Příloha usnesení vlády ze dne 9. 

února 2022 č. 78 

Statut Ústředního krizového štábu 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 
Ústřední krizový štáb (dále jen „Štáb“) je pracovním orgánem vlády k řešení 

krizových situací. 

 
Článek 2 

Působnost štábu 

 
1. Štáb po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

(dále jen „krizová situace“), jakož i při hrozbě vzniku krizové situace, nebo při 

jiných závažných situacích týkajících se bezpečnostních zájmů České 

republiky, připravuje návrhy řešení těchto situací. 

 
2. Veškeré pravomoci, které na základě právních předpisů náleží jednotlivým 

ministerstvům a jiným správním úřadům, zůstávají nedotčeny. 

 
3. Štáb připravuje návrhy řešení a koordinaci situací v návaznosti na § 24a zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, § 5 odst. 2 

písm. e) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, situací 

ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při 

epidemii onemocnění COVID19 a o změně některých souvisejících zákonů a 

§ 34 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zákona č. 241/2000 Sb., o 

hospodářských opatřeních pro krizové stavy a souvisejících zákonů, § 4b 

zákona č. 97/1993 Sb. o působnosti Správy státních hmotných rezerv a § 4, 5 

a 6 zákona č. 189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy.   

 
4. Návrhy na řešení předkládá předseda Štábu vládě a informuje o nich 

Bezpečnostní radu státu na její nejbližší schůzi. 

 
5. Štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu 

realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady a 

orgány územních samosprávných celků k zamezení vzniku nebo k řešení 

vzniklé krizové situace, nebo jiné závažné situace, a poskytuje podporu 
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činnosti orgánům krizového řízení územních správních úřadů a orgánům 

územních samosprávných celků. 

 

6. Štáb dále zejména: 

a) zabezpečuje operativní součinnost s orgány krizového řízení v České 

republice a s mezinárodními organizacemi, 

b) zabezpečuje posouzení vývoje situace, obsah a přiměřenost opatření 

přijímaných správními úřady a orgány územních samosprávných celků a 

informuje vládu a Bezpečnostní radu státu na její nejbližší schůzi, 

c) posuzuje, projednává a koordinuje přijímání opatření meziresortního 

charakteru navrhovaných ministerstvy nebo správními úřady, 

d) připravuje vládě návrhy opatření k řešení situace a podklady pro 

přijímání rozhodnutí vyžadujících schválení vládou, Bezpečnostní 

radou státu, případně Parlamentem České republiky,  

e) zabezpečuje koordinaci činností krizových štábů krajů a krizových štábů 

obcí s rozšířenou působností. 

 
Článek 3  

Aktivace Štábu 

 
O aktivaci Štábu rozhoduje předseda vlády, v době jeho nepřítomnosti v České 

republice nebo z jiných závažných důvodů první místopředseda vlády nebo jiný 

předsedou vlády pověřený místopředseda. Návrh na aktivaci Štábu může podat člen 

vlády. 

 

Článek 4  

Složení Štábu 
 

 

1. Štáb má 26 členů. 
 

2. Předsedou Štábu je 
 

a) ministr obrany v případě krizových situací dotýkajících se vnějšího 

vojenského ohrožení České republiky, plnění spojeneckých závazků v 

zahraničí a účasti ozbrojených sil České republiky v zahraničních operacích, 

b) ministr vnitra v případě ostatních situací. 
 

3. Dalšími členy Štábu jsou: 

 
a) náměstek ministra vnitra, 

b) náměstek ministra obrany, 
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c) náměstek ministra zahraničních věcí, 

d) náměstek ministra financí, 

e) náměstek ministra zdravotnictví, 

f) náměstek ministra průmyslu a obchodu, 

g) náměstek ministra dopravy, 

h) náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 

i) náměstek ministra pro místní rozvoj, 

j) náměstek ministra životního prostředí, 

k) náměstek ministra zemědělství, 

l) náměstek ministra práce a sociálních věcí, 

m) náměstek ministra kultury, 

n) náměstek ministra spravedlnosti, 

o) předseda Správy státních hmotných rezerv, 

p) ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, 

q) předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

r) vedoucí Úřadu vlády ČR, 

s) hlavní hygienik ČR, 

t) policejní prezident České republiky, 

u) generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, 

v) náčelník Generálního štábu Armády České republiky, 

w) ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, 

x) zástupce Asociace krajů ČR 

y) vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. 

 
 

4. Členové Štábu mohou být na zasedání Štábu ve výjimečných případech 

zastoupeni pověřeným zaměstnancem svého úřadu, a to na úrovni vedoucích 

zaměstnanců úřadu s příslušnými pravomocemi zejména v oblasti krizového 

řízení. Ten má v takovém případě stejná práva a povinnosti jako člen Štábu. 

 
5. V případech, kdy 

a) jsou nařízena mimořádná veterinární opatření podle zvláštních právních 

předpisů a vzniklé ohrožení vede k vyhlášení krizového stavu, nebo 

b) je v době povodní vyhlášen krizový stav, nebo 

c) je z důvodu řešení výskytu závažných infekčních onemocnění vyhlášen 

krizový stav, nebo 

d) je v době stavu nedostatku vody vyhlášen krizový stav 

a kdy je zároveň aktivován Štáb, stávají se Ústřední povodňová komise nebo 

Ústřední nákazová komise nebo Ústřední epidemiologická komise nebo 

Ústřední komise pro sucho součástí Štábu jako jeho odborné pracovní skupiny 

(dále jen „Komise“). Předsedové této příslušné Komise se stávají členy Štábu, 
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pokud jimi již nejsou, a mají stejná práva a povinnosti jako členové Štábu. 

Úkoly a povinnosti Komise, které vyplývají z příslušných právních předpisů, 

plní nadále členové příslušné Komise. 

 
6. Zasedání Štábu se může účastnit předseda vlády. V tomto případě se stává 

předsedou Štábu se všemi právy a povinnostmi s touto funkcí spojenými. 

 

Článek 5 

Předseda a místopředseda Štábu 

 

1. Předseda Štábu 

 
a) svolává zasedání Štábu, řídí jeho činnost a odpovídá za ni předsedovi 

vlády, 

b) stanovuje dobu a místo zasedání Štábu, přičemž místo zasedání je 

zpravidla v předem určeném objektu, v místnostech zajišťujících fyzickou 

bezpečnost ve smyslu zákona č. 412/ 2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „pracoviště štábu“), 

c) může po dohodě s předsedou vlády nebo se členy Štábu upřesnit členy, 

jejichž účast na zasedání není vyžadována 

d) pravidelně informuje vládu a Bezpečnostní radu státu na její nejbližší 

schůzi o činnosti Štábu, o vývoji situace a o provedených a přijímaných 

opatřeních. 

 

2. Místopředsedu Štábu určuje předseda Štábu dle charakteru krizové situace 

bezprostředně po aktivaci Štábu. 

 
3. Místopředseda Štábu řídí činnosti Štábu po dobu nepřítomnosti předsedy 

Štábu.  

 

4. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy Štábu může předseda 

Štábu pověřit ve výjimečných případech řízením činnosti Štábu i jiného člena 

Štábu.  

 
Článek 6 

Povinnosti členů Štábu 

1. Členové Štábu: 

a) zajišťují součinnost s vedením ministerstva nebo jiné složky, kterou ve 

Štábu zastupují (dále jen „složky“), 

b) určují za svou složku odpovědné zástupce do odborných pracovních skupin, 
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c) zabezpečují uvnitř své složky operativní zpracování a posouzení materiálů 

připravovaných k projednání ostatními členy Štábu, 

d) zajišťují plnění úkolů stanovených usnesením Štábu ve svých složkách, 

e) řídí zasedání Štábu v případě, že jsou k tomu pověřeni, 

f) zabezpečují určení pověřeného zastupujícího zaměstnance složky pro případ 

své výjimečné nepřítomnosti na zasedání Štábu, 

g) zajišťují pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů na operačních 

centrech dle článku 11. 

h) mohou předsedovi Štábu navrhnout přizvat odborníky z oblasti působnosti 

své složky 

 

 

Článek 7 

Externí spolupráce 

 
Štáb může na svá zasedání přizvat představitele jiných správních úřadů, orgánů 

územních samosprávných celků a další odborníky. O jejich přizvání rozhoduje 

předseda Štábu. Přizvaní představitelé dalších úřadů podle věty první plní v takovém 

případě povinnosti v rozsahu článku 6, odst. 1, písm. a), b), c), d). 

 

 
Článek  8 

Odborné pracovní skupiny 

 
1. Při Štábu se zřizují následující odborné pracovní skupiny, které jsou 

aktivovány vždy, když je aktivován Štáb: 

a) odborná pracovní skupina pro koordinaci krizové komunikace, 

b) odborná pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji 

c) odborná pracovní skupina pro koordinaci krajů. 

 
2. Při Štábu se zřizují následující odborné pracovní skupiny, které jsou 

aktivovány na základě rozhodnutí předsedy Štábu: 

 

a) odborná pracovní skupina pro přeshraniční koordinaci, 

b) odborná pracovní skupina pro distribuci (logistiku) věcných zdrojů, 

c) odborná pracovní skupina pro legislativní přípravu a výklad opatření, 

d) odborná pracovní skupina pro IT podporu. 

 
3. Vedoucím odborné pracovní skupiny pro koordinaci krizové komunikace je 

pověřený zaměstnanec ministerstva, jehož ministr je předsedou Štábu. V 

případě zasedání mimo aktivaci Štábu je v prvním pololetí kalendářního roku 
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vedoucím pověřený zaměstnanec ministerstva obrany a ve druhém pololetí 

kalendářního roku pověřený zaměstnanec ministerstva vnitra. Vedoucím 

odborné pracovní skupiny pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji je 

zaměstnanec Správy státních hmotných rezerv, kterého jmenuje předseda 

Správy státních hmotných rezerv. Vedoucí ostatních odborných pracovních 

skupin určí předseda Štábu. Členy jsou pověření zaměstnanci určených úřadů, 

jejichž představitelé jsou členy Štábu, případně další přizvaní experti. 

4. Členové Štábu nominují zástupce svých úřadů mezi členy pracovních skupin a 

nominace oznámí vedoucím odborných pracovních skupin a operačnímu 

centru. 

5. Štáb může k projednání věcné problematiky ustavit ze svých členů, ze 

zástupců věcně příslušných složek a přizvaných odborníků další odborné 

pracovní skupiny. Předseda štábu určí  jejich vedoucí. 

6. Vedoucí odborné pracovní skupiny svolává a řídí její jednání a její návrhy 

předkládá Štábu. 

 
Článek 9   

Sekretariát Štábu a pracoviště Štábu 

 
1. Sekretariát Štábu zajišťuje organizační přípravu zasedání Štábu. Je zodpovědný 

za zpracování podkladových materiálů pro jednání a zápisů z jednání. 

 
2. Úlohu sekretariátu Štábu plní pověřený útvar ministerstva, jehož ministr je 

předsedou Štábu. Organizační přípravu a materiální vybavení pracoviště Štábu 

zajišťuje sekretariát Štábu. Činnost sekretariátu Štábu koordinuje vedoucí 

sekretariátu Štábu. 

 
3. Sekretariát Štábu rozšiřuje povědomí členů Štábu o způsobech fungování 

Štábu v rámci cvičení a případně dalších aktivit. 

 

4. Pracoviště Štábu aktivuje ministerstvo, v němž působí předseda Štábu. 

 

5. Pracoviště Štábu je napojeno na náhradní zdroj elektřiny, vybaveno nezbytnou 

výpočetní, komunikační a kancelářskou technikou a zahrnuje: 

a) jednací místnost Štábu, 

b) operační centrum, 

c) místnosti pro jednání ad hoc vytvořených pracovních skupin a činnost 

styčných orgánů, 

d) nezbytné prostory pro zabezpečení stravování, odpočinku a styk se 
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sdělovacími prostředky. 

 
6. Pracoviště odborné pracovní skupiny pro koordinaci zabezpečení věcnými 

zdroji je v objektu Správy státních hmotných rezerv. Je napojeno na náhradní 

zdroj elektřiny a vybaveno nezbytnou výpočetní, komunikační a kancelářskou 

technikou. 

 

Článek 10 

Stálá dosažitelnost členů Štábu 

 
1. Členové Štábu nebo jejich pověření zástupci jsou povinni dostavit se na určené 

pracoviště Štábu do 120 minut od svého vyrozumění o konání zasedání 

prostřednictvím operačního centra. 

 

2. Ministr obrany v prvním pololetí a ministr vnitra ve druhém pololetí 

kalendářního roku prověřují jednou za tři měsíce stálou dosažitelnost členů 

Štábu a reálnost plánů svolání. V době, kdy je Štáb aktivován, se prověřování 

neprovádí. 

 

3. Prověrky stálé dosažitelnosti jsou realizovány navázáním spojení s členy Štábu 

pomocí telekomunikačního zařízení a zpětným potvrzením možnosti dostavit 

se na určené pracoviště Štábu ve stanoveném časovém limitu. 

 

4. Ministr prověřující stálou dosažitelnost členů Štábu je povinen o výsledcích 

prověrky stálé dosažitelnosti členů Štábu informovat předsedu vlády formou 

informace pro Bezpečnostní radu státu. 

 
Článek 11  

Operační centrum 

 
1. Operační centra, kterými se rozumí pracoviště Ministerstva vnitra nebo 

Ministerstva obrany, zajištují pro Štáb monitoring situace a informační podporu.  

 

2. Předávání informací a distribuci materiálů krajům zajišťuje Operační centrum 

Štábu prostřednictvím operačních a informačních středisek integrovaného 

záchranného systému. Tato střediska zajistí též v případně potřeby přizvání 

představitelů krajů k videokonferenci či telekonferenci.  

 

 

 
Článek 12 

Finanční zabezpečení činnosti Štábu 

 
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své rozpočtové kapitoly vyčleňuje 
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prostředky za zajištění činnosti Štábu a na materiálně-technické zabezpečení Štábu. 

 
 

Článek 13 

Jednací řád 
 

Jednací řád Štábu, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu. 

 
Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny a doplnění Statutu Ústředního krizového štábu (dále jen „Statut“) 

schvaluje vláda. 

 

2. Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetových stránkách Úřadu vlády 

České republiky a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetových 

stránkách se zveřejňuje jeho úplné znění. 

 

3. Tento Statut nabývá účinnosti dne 15. února 2022. 
 

 

 


