PŘEHLED KRIZOVÉ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY
(legislativa nezbytná pro činnost krizových orgánů k řešení mimořádných událostí a krizových stavů)
Obecná legislativa krizového managementu
č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
č.2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
č.110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
Oblast státní a územní správy
č.2/1969 Sb., Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
č.128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)
Oblast krizového managementu
č.320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru
č.239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
č.240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
č.462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
č.j.MV-117572-2/PO-OKR-2011 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu
obce.
č.463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných
právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
č.273/2008 Sb., Zákon o policii ČR
č.281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) – způsob vykonávání péče o děti v
předškolních zařízeních, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci
č.12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona
č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
č.186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v
území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
č.380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
č.344/2012 Sb., Vyhláška MPO o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
č.225/2001 Sb., Vyhláška MPO kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
č.80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
č. j. MV- 55649-19/PO-OKR-2013 Směrnice MV o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a
evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění zákona č. 430/2010 Sb.

Oblast utajovaných informací a ochrana osobních údajů
č.412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
č.413/2005 Sb., Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o OUI
č.522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných informací
č.527/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti
č.528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
č.529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti
Oblast obrany
č.585/2004 Sb., Zákon o rozsahu branné povinnosti a jejím zajišťování
č.219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky
č.222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky
č.51/2004 Sb., Zákon o plánování obrany státu
č.280/1999 Sb., Vyhláška MO o postupu uplatňování požadavků na věcné prostředky, určení osob k pracovní výpomoci a povinnosti
č.198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
č.110/1998 Sb., Zákon o ústavní bezpečnosti ČR
Oblast hospodářských opatření
č.241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
č.498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
č.189/1999 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o nouzových zásobách ropy
Oblast požární ochrany
č.133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně
č.246/2001 Sb., Vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti
č.247/2001 Sb., Vyhláška MV o organizaci jednotek požární ochrany
č.172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně – druhy požární dokumentace obcí
č.1/2005 Obecně závazná vyhláška města, kterou se vydává Požární řád města
Oblast životního prostředí
Podoblast obecně životní prostředí
č.17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí
č.100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
103/2010 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

Podoblast ovzduší
č.201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší
č.330/2012 Sb., Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
č.415/2012 Sb., Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Podoblast voda
č.254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
č.416/2010 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
č.24/2011 Sb., Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
č.274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
č.236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území
č.102598/2011 MZE-15000., zajištění nouzového zásobování vodou při MU a za krizových stavů
Oblast chemických látek a odpadů
Podoblast nebezpečné chemické látky a přípravky
č.350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
č.224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
č.228/2015 Sb., Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Podoblast odpady
č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
č.376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
č.381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů
č.383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady.
Ostatní legislativa krizového managementu
č.106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím
č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
č.258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů
č.183/2006 Sb., stavební zákon
č.166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči
č.13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích
č.361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích

