III./1

Vyhodnocení
Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do
roku 2006 s výhledem do roku 2015
(příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku
2006 s výhledem do roku 2015 s doplněním na základě usnesení vlády ze dne 5. ledna 2005 č. 21)

1. Zajistit zapracování opatření ochrany obyvatelstva do havarijních plánů.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: hejtmani, primátor hlavního města Prahy,
.přednostové okresních úřadů, primátoři měst
Brna, Ostravy a Plzně
Termín: 2002

V průběhu roku 2002 byla opatření ochrany obyvatelstva zapracována do tehdejších
havarijních plánů okresů, zpracovávaných okresními úřady. V roce 2004 byla tato opatření
zapracována do havarijních plánů krajů, zpracovávaných hasičskými záchrannými sbory krajů
na základě novelizace vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých
podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. Obdobným způsobem byla
opatření ochrany obyvatelstva zapracována do vnějších havarijních plánů pro zóny
havarijního plánování jaderných energetických zařízení a pro již stanovené zóny havarijního
plánování provozovatelů objektů a zařízení, zařazených podle zákona o prevenci závažných
havárií do skupiny B. Tento proces nadále pokračuje, neboť zařazování provozovatelů objektů
a zařízení krajskými úřady probíhá kontinuálně.
Závěr: Opatření bylo splněno.
2. Zajistit zapracování do typových plánů opatření ochrany obyvatelstva a dalších
opatření související s ochranou života, zdraví, majetku a životního prostředí při
krizových situacích.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní správní úřady
Termín: 2002

Opatření ochrany obyvatelstva a další opatření související s ochranou života, zdraví, majetku
a životního prostředí při krizových situacích byla v průběhu let 2002 – 2004 jednotlivými
ministerstvy a ústředními správními úřady podle stanovené gesce zapracována do typových
plánů k řešení vybraných druhů krizových situací (viz. usnesení Bezpečnostní rady státu ze
dne 14. května 2002 č. 295 k Harmonogramu přípravy a zpracování krizových plánů).
Závěr: Opatření bylo splněno.

3. Zapracovat do „Přehledu opatření pro přechod státu z mírového stavu do stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu a jeho činnost při řešení vojenských krizových
situací“ opatření k ochraně obyvatelstva, v souladu s metodikou zpracování plánů
obrany.
Odpovídá: ministr obrany
Součinnost: ministerstva a ostatní správní úřady
Termín: 2002

Opatření ochrany obyvatelstva byla zapracována do „Přehledu opatření pro přechod státu
z mírového stavu do stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a jeho činnost při řešení
vojenských krizových situací“.
Závěr: Opatření bylo splněno.

4. Vytvořit podmínky a zahájit profesní, kvalifikační a doplňující profesní vzdělávání
v oblasti ochrany obyvatelstva.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní správní úřady
Termín: 2002

Na základě Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (schválena usnesením
Bezpečnostní rady státu ze dne 25. září 2001 č. 211, aktualizována usnesením Bezpečnostní
rady státu ze dne 16. listopadu 2005 č. 14.) bylo určeno pět základních cílových skupin
vzdělávání, stanoveny vzdělávací programy v deseti modulech, včetně modulu „ochrana
obyvatelstva“ a byly zpracovány studijní materiály pro jednotlivé moduly. Vzdělávání
v oblasti ochrany obyvatelstva probíhá formou studia na vybraných typech vysokých škol,
formou kurzů ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV–GŘ HZS ČR“) a hasičských
záchranných sborů krajů (dále jen „HZS krajů“) a v Institutu pro místní správu Praha (školící
středisko Benešov) a dalších akreditovaných vzdělávacích zařízeních. Bezpečnostní rada státu
svým usnesením ze dne 3. července 2007 č. 32 schválila Návrh společného minima pro
potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti, na základě kterého mají vysoké školy
možnost akreditovat vlastní studijní programy.
Závěr: Opatření bylo splněno.

5. Stanovit požadavky k získání odborné způsobilosti v oblasti ochrany obyvatelstva.
Odpovídá: ministr vnitra
Termín: 2002

Byly stanoveny požadavky k získání a ověřování odborné způsobilosti v oblasti ochrany
obyvatelstva pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance zařazené na vybraných funkcích
v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a k získání a ověřování zvláštní odborné
způsobilosti pro úředníky v sektoru veřejné správy.
Závěr: Opatření bylo splněno.
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6. Stanovit zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci
při vzniku mimořádných událostí.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní správní úřady
Termín: 2002

MV-GŘ HZS ČR v roce 2004 aktualizovalo „Zaměření a formy preventivně výchovné
činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Na základě tohoto dokumentu je
mimo jiné realizována příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku
mimořádných událostí.
Závěr: Opatření bylo splněno.
7. Vytvořit podmínky pro organizované zapojení nevládních humanitárních organizací
při přípravě a realizaci opatření k nouzovému přežití obyvatelstva a poskytování
humanitární pomoci.
Odpovídá: ministr vnitra
Termín: 2002

V oblasti humanitární pomoci byly uzavřeny dohody o spolupráci mezi HZS ČR a nevládními
humanitárními organizacemi a občanskými sdruženími (Ekumenická rada církví, Česká
biskupská konference, Český červený kříž, občanské sdružení ADRA apod.). Jedním
z výstupů je práce na projektu vytváření psychosociálních intervenčních týmů k poskytování
pomoci při zvládání stresu a posttraumatických jevů. Na úrovni MV–GŘ HZS ČR byla
utvořena komise ke standardům psychosociální pomoci a v roce 2004 a 2006 byly
uskutečněny dvě konference s mezinárodní účastí k uvedené problematice. Ministerstvo vnitra
poskytuje nevládním organizacím pro uvedenou oblast dotace (granty).
Závěr: Opatření bylo splněno.
8. Dobudovat systém operačních a informačních středisek integrovaného záchranného
systému krajů, včetně zavedení čísla tísňového volání 112.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: hejtmani, primátor hl. města Prahy
Termín: 2002

Ve všech krajích byla vybudována krajská operační a informační střediska HZS krajů, která
jsou současně operačními a informačními středisky integrovaného záchranného systému (dále
jen „IZS“) příslušného kraje. V souladu s koncepčnímu záměry Ministerstva vnitra je
realizován útlum dřívějších „okresních“ operačních a informačních středisek, respektive jejich
integrace do středisek krajských, případně „sektorových“. Byl dokončen projekt zavedení
jednotného evropského čísla tísňového volání „112“. Od května 2005 je v provozu všech 14
telefonních center tísňového volání 112 na krajských operačních a informačních střediscích
HZS krajů a HZS hl. města Prahy.
Závěr: Opatření bylo splněno.
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9. Stanovit koncepci rozvoje chemicko-technické služby Hasičského záchranného sboru
České republiky.
Odpovídá: ministr vnitra
Termín: 2002

V roce 2005 byla vydána „Koncepce rozvoje chemické služby Hasičského záchranného sboru
České republiky“, která řeší zabezpečení chemické služby u jednotek HZS ČR, úkoly ochrany
obyvatelstva a občanů při ochraně před účinky nebezpečných látek, zjišťování, předávání,
vyhodnocování údajů o radiační, chemické a biologické situaci při krizových situacích
nevojenského i vojenského charakteru. Následně byl vydán Pokyn generálního ředitele HZS
ČR č. 30 ze dne 22. prosince 2006, kterým se vydává Řád chemické služby HZS ČR.
Závěr: Opatření bylo splněno.
10. Zabezpečit rozpracování Ministerské směrnice pro civilní nouzové plánování
Severoatlantické aliance na léta 2003 – 2004 a 2005 – 2006 v oblasti ochrany
obyvatelstva České republiky.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní správní úřady
Termín: 2003 a 2005

Rozpracování uvedených směrnic na podmínky ČR v jednotlivých obdobích bylo provedeno,
realizace je pravidelně sledována a vyhodnocení předkládáno k projednání ve Výboru pro
civilní nouzové plánování (dále jen „VCNP“).
Závěr: Opatření bylo splněno.

11. Dobudovat a vybavit Operační a informační středisko generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky a připojit na Monitorovací
a informační centrum Evropské komise.
Odpovídá: ministr vnitra
Termín: 2003

V objektu MV–GŘ HZS ČR bylo vybudováno operační a informační středisko, které
je přímým partnerem pro Monitorovací a informační centrum Evropské komise. Pracoviště
operačního a informačního střediska bylo připojeno prostřednictvím komunikační
infrastruktury TESTA 2 na elektronický informační systém CECIS, kterým se spravují
požadavky, nabídky a realizace mezinárodní pomoci.
Závěr: Opatření bylo splněno.

12. Zahájit materiální vybavení a přípravu složek integrovaného záchranného systému,
včetně zařízení civilní ochrany, k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při
mimořádných událostech.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní správní úřady
Termín: 2003

Složky IZS jsou vybavovány technikou a materiálem k řešení mimořádných událostí
z hlediska současných hrozeb a rizik. K zabezpečení úkolů monitorování radiační situace
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Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s usnesením vlády ze dne 14. května 2001
č. 478, k Zajištění a obnově činnosti celostátní radiační monitorovací sítě, zajistil vybavení 5
chemických laboratoří HZS ČR a mobilních monitorovacích skupin Policie ČR a Celní správy
ČR. Pro určené jednotky HZS krajů byly vydány přístroje radiačního a chemického
průzkumu, které svými parametry korespondují se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve
znění pozdějších předpisů. Vybavení Policie ČR a zdravotnické záchranné služby ochrannými
prostředky, tak jak bylo navrženo ve variantním rozboru ekonomické náročnosti vybavení
základních složek IZS, nebylo do současné doby realizováno.
Vzhledem k finanční situaci HZS ČR neumožňující plně vybavit speciální
záchranářskou technikou všechny stanice HZS krajů, bylo rozhodnuto vybudovat síť tzv.
opěrných bodů. K tomu byl vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra
vnitra č. 27 ze dne 25. července 2006, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy
předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce. V roce 2004 byl v gesci VCNP
založen katalog typových činností složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová
činnost“) pro zásahy na mimořádné události, které mají menší četnost v praktické činnosti
složek IZS při zdolávání mimořádných událostí, ale u kterých je ochrana obyvatelstva
prioritním úkolem.
Závěr: Úkol byl splněn částečně (úroveň plnění odpovídá disponibilním finančním
prostředkům).

13. Vytvořit podmínky k zabezpečení odborné přípravy personálu zařízení civilní
ochrany ve vzdělávacích zařízeních v působnosti Ministerstva vnitra.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: správní úřady
Termín: 2003

Odborná příprava personálu zařízení civilní ochrany je prováděna ve vzdělávacích zařízeních
v působnosti Ministerstva vnitra (Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a vzdělávací
zařízení HZS krajů) v souladu s „Katalogem kurzů personálu zařízení CO“ (vydalo MV–GŘ
HZS ČR) a k tomu zpracovanými učebními texty.
Závěr: Opatření bylo splněno.

14. Zabezpečit odsun materiálu civilní ochrany od organizačních složek státu, státních
organizací, obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: správní úřady
Termín: 2004

Odsun materiálu civilní ochrany z úložišť organizačních složek státu, státních organizací,
obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob do skladů MV–GŘ HZS ČR byl
ukončen k 31. říjnu 2005. Ve skladech Základny logistiky Olomouc je materiál civilní
ochrany tříděn, nepoškozené přístroje a prostředky individuální ochrany zasílány k provedení
revizí Opravárenskému závodu Olomouc, poškozený a neupotřebitelný materiál je ekologicky
likvidován.
Závěr: Opatření bylo splněno.
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15. Zapojit se do vzdělávacích programů k přípravě složek integrovaného záchranného
systému pro řešení teroristických útoků, zvláště s použitím zbraní hromadného
ničení, v rámci Evropské unie.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo zemědělství, Státní úřad pro jadernou
bezpečnost
Termín: 2004

Vybraní experti jsou zapojováni do kurzů Evropské unie a Organizace spojených národů
k problematice poskytování pomoci při záchranných pracích v zahraničí. Složky IZS byly
zapojeny do několika cvičení pořádaných v rámci unie s tématikou použití chemických,
biologických, radiologických a jaderných (CBRN) látek nebo prostředků.
Závěr: Opatření bylo splněno.

16. Zapojit se do systematické výměny informací o vážných nehodách a hrozbách
teroristických útoků v rámci Evropské unie.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní správní úřady
Termín: 2004

V rámci Evropské unie vznikla a dále vzniká řada varovných a výstražných systémů, které
zabezpečují předávání varovných a výstražných informací a zpráv různého charakteru v rámci
unie včetně žádostí o poskytnutí pomoci. Kontaktním místem v ČR je operační a informační
středisko MV–GŘ HZS ČR, které se podílí i na zapojování ČR do mezinárodních
záchranných operací a na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí.
Závěr: Opatření bylo splněno.

17. Na základě analýzy potřeb smluvně zabezpečit nezbytné dodávky prostředků,
přístrojů a techniky k zajištění ochrany obyvatelstva, popř. surovin a materiálu pro
jejich výrobu pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: Správa státních hmotných rezerv
Termín: 2005

Probíhá proces zhodnocení skutečných potřeb věcných prostředků nezbytných pro řešení
ochrany obyvatelstva za stavu ohrožení státu a válečného stavu s jejich smluvním zajištěním
u vybraných dodavatelů formou nezbytných dodávek z existujících zdrojů, ze zdrojů k tomu
účelu vytvořených nebo plánováním zahájení jejich výroby. Plánování a zajišťování věcných
zdrojů k řešení krizových situací je součástí krizového plánování (součástí krizových plánů
jsou plány nezbytných dodávek). Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR se
zpracovává na dvouleté období.
Závěr: Opatření bylo splněno.
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18. Technicky dořešit vyrozumění jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
Odpovídá: ministr vnitra
Termín: 2005

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí jsou postupně, v návaznosti na finanční možnosti
obcí, krajů a HZS krajů, vybavovány prostředky, které umožňují cestou příslušného
operačního a informačního střediska HZS kraje vyhlašovat jednotkám sborů dobrovolných
hasičů obcí požární poplach. Tyto prostředky jsou integrovány do informačních systémů
používaných v působnosti HZS ČR. Jako doplňkový způsob je používán systém selektivního
výběru dálkově ovládaných elektrických a elektronických sirén.
Závěr: Opatření bylo splněno.
19. Vyhodnotit stav realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem
do roku 2015
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní ústřední správní úřady
Termín: 2006

Hodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006
s výhledem do roku 2015 bylo průběžně provedeno se stavem k 30.6.2004 a harmonogram
byl aktualizován (viz. usnesení vlády ze dne 5. ledna 2005 č. 21, k Informaci o plnění
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 s návrhem na její
dílčí úpravu).
Závěr: Plnění tohoto opatření souvisí s předkládaným materiálem.

Výhled do roku 2015
▪

dokončit kontrolu funkčnosti materiálu civilní ochrany, jeho vytřídění a ekologickou
likvidaci nefunkčního materiálu,
Odpovídá: ministr vnitra

Ve skladech Základny logistiky Olomouc pokračuje posuzování způsobilosti a třídění
materiálu civilní ochrany, nefunkční a neupotřebitelný materiál je likvidován v souladu
s platnou legislativou. Od roku 2002 do konce roku 2006 Ministerstvo vnitra provedlo
likvidaci cca 5.886 tun tohoto materiálu v účetní ceně z EKIS-SAP R3 cca 610 mil. Kč
s celkovými rozpočtovými výdaji cca 23 mil. Kč.
Závěr: Opatření je plněno, zařadit do harmonogramu na léta 2013/2020.

▪

dokončit obměnu elektrických rotačních sirén za sirény elektronické,
Odpovídá: ministr vnitra

Od roku 2002 do konce roku 2006 bylo vybudováno 82 elektronických sirén a 121 místních
informačních systému (s vlastnostmi elektronických sirén). V rámci rozvoje systému varování
a vyrozumění byly v období let 2003 až 2006 obcím podle stanovených kritérií přiděleny
dotace na koncové prvky varování v částce 16,117 mil. Kč. V obměně sirén je nezbytné
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pokračovat s důrazem na stanovené zóny vnějšího havarijního plánování a na území ohrožená
zvláštními povodněmi a na vybudování zpětné diagnostiky k nim.
Závěr: Opatření je plněno, průběžně u sirén, které jsou v majetku HZS ČR. V současné době
není předpoklad dokončení obměny elektrických rotačních sirén do roku 2015 v zónách
havarijního plánování a na územích ohrožených zvláštními povodněmi, neboť podle stávající
legislativy postačují k varování i rotační sirény a majitelé nejsou nuceni provádět jejich
obměnu. Zařadit do harmonogramu na léta 2013/2020.
▪

vytvořit zásoby pro nouzové přežití a stanovit postupy pro jejich distribuci fyzickým
osobám v postižených oblastech,
Odpovídá: ministr vnitra

Byl zpracován dokument „Způsob realizace opatření nouzového přežití v působnosti HZS
ČR“, kterým byl stanoven obsah souprav materiálu nouzového přežití na centrální, krajské
a územní úrovni. Obsah souprav, zejména na centrální úrovni ve skladech MV–GŘ HZS ČR,
byl rozšířen podle „Harmonogramu opatření vyplývajících z analýzy využitelnosti zásob
Základny logistiky Olomouc“ a byly zpracovány “Zásady ukládání, vyžadování a výdeje
zásob pro mimořádné události a krizové stavy ve skladech Základny logistiky Olomouc“.
Stávající materiál, pocházející převážně z neupotřebitelných zásob Armády ČR, bude vhodné
postupně obměňovat, např. cestou využití zabaveného materiálu, se kterým disponuje Celní
správa ČR.
Závěr: Opatření je plněno, zařadit do harmonogramu na léta 2013/2020.
▪

zřídit kynologickou službu Hasičského záchranného sboru České republiky,
Odpovídá: ministr vnitra

V roce 2003 byl vypracován návrh koncepce kynologické služby v působnosti HZS ČR. Byl
vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 1 ze dne 7. září 2006, kterým se stanoví
podmínky pro zřízení služební kynologie u Hasičského záchranného sboru České republiky.
HZS ČR současně intenzivně spolupracuje se složkami IZS, které se záchranářskou kynologií
aktivně zabývají, popř. využívá statutu poskytnutí osobní a věcné pomoci. Aktivní spolupráce
v této oblasti probíhá zejména s Policií ČR, obecní policií a občanskými sdruženími
působícími v oblasti záchranářské kynologie. Psovodi se psy, kteří jsou držiteli atestů MV–
GŘ HZS ČR pro sutinové vyhledávání pohřešovaných osob (existuje i atest pro plošné
vyhledávání) jsou využitelní i pro nasazování v mezinárodních záchranných operacích
v rámci vyhledávacích a záchranných jednotek, tzv. USAR odřadů.
Závěr: Opatření bylo splněno, do harmonogramu na léta 2013/2020 nezařazovat.
▪

posoudit možnosti převedení záchranných a výcvikových základen Armády České
republiky do působnosti Ministerstva vnitra,
Odpovídá: ministr obrany, ministr vnitra

Ministerstvo obrany předložilo do BRS (usnesení BRS ze dne 18. září 2007 č. 40) a do vlády
(usnesení ze dne 22. října 2007 č. 1194) materiál „Transformace resortu Ministerstva obrany“,
který byl vládou schválen. Součástí této transformace je návrh, aby byl v plném rozsahu
majetkově, finančně a personálně delimitován a předán Hasičskému záchrannému sboru ČR
jeden z šesti stávajících záchranných praporů (157. záchranný prapor dislokovaný v posádce
Hlučín).
Závěr: Opatření je plněno. Bude převedeno k 1.10.2008
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▪

vyhodnotit realizaci výuky tématiky ochrany člověka při mimořádných událostech
na základních a středních školách a zvážit další postup v této oblasti,
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Na základě „Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí
do školních vzdělávacích programů (č.j. 12050/03-22) ze dne 4. března 2003“ se na
základních a středních školách vyučuje tematika ochrany člověka za mimořádných událostí
v rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně. Uvedená tematika je nově obsažena v rámcovém
vzdělávacím programu pro základní školy, který je východiskem pro zpracování jednotlivých
školských vzdělávacích programů. Vyhodnocení stavu realizace této výuky bylo provedeno
tematickou inspekcí ve školním roce 2003-2004 Českou školní inspekcí, která konstatovala
funkční začlenění tematiky ochrana člověka za mimořádných událostí a první pomoci do
vzdělávacích programů škol. Její závěry se promítly do přípravy rámcových vzdělávacích
programů.
Závěr: Opatření bylo splněno.
▪

dokončit materiální vybavení a přípravu složek integrovaného záchranného systému,
včetně zařízení civilní ochrany, k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při
mimořádných událostech,
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní správní úřady

Zajištění materiálního vybavení složek IZS pro plnění jejich základních úkolů v ochraně
obyvatelstva je průřezovým meziresortním úkolem. Dílčí kroky ve vybavení základních
složek ochrannými prostředky, detektory RAL a v řešení problematiky dekontaminace složek
IZS při společném zásahu již byly uskutečněny a projednávány ve VCNP. Pro HZS ČR
a Policii ČR může být další vybavení zajišťováno přímo Ministerstvem vnitra s omezeními
plynoucími ze státního rozpočtu na jednotlivá léta. Zdravotnická záchranná služba není
vybavena ochrannými prostředky pro práci v prostředí zamořeném nebezpečnými látkami, ani
prostředky k provádění dekontaminace, tyto úkoly plní HZS ČR. V dalším období proto bude
třeba řešit dovybavení ZZS. Řešení úkolu může probíhat pouze za přímé účasti krajů
v koordinaci Ministerstvem zdravotnictví. V dalším období je třeba se zaměřit na koncepční
řešení materiálního vybavení k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných
událostech v působnosti zřizovatelů složek IZS.
Závěr: Opatření je plněno v rámci působnosti dotčených resortů, zařadit do harmonogramu na
léta 2013/2020.
▪

zapojit se do nově zahajovaných projektů v rámci plnění Akčního programu
Evropské unie pro oblast civilní ochrany,
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní ústřední správní úřady

Akční program Evropské unie pro oblast civilní ochrany je pro novou finanční perspektivu
pro roky 2007-2013 nahrazen Nástrojem pro financování civilní ochrany, který byl utvářen
a připomínkován v průběhu roku 2006, je schválen a cestou tohoto nástroje jsou již
financovány aktivity v rámci EU, do kterých se zapojuje i ČR. Mezi tyto aktivity patří
například Moduly civilní ochrany, Manuál krizové a nouzové koordinace EU, cvičení v rámci
Mechanismu Společenství v oblasti civilní ochrany.
Závěr: Opatření je plněno, zařadit do harmonogramu na léta 2013/2020.
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▪

zabezpečit realizaci Ministerské směrnice pro civilní nouzové plánování
Severoatlantické aliance na příslušné období v oblasti ochrany obyvatelstva České
republiky,
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: ministerstva a ostatní ústřední správní úřady

Ministerská směrnice civilního nouzového plánování NATO je pravidelně projednávána
a schvalována každé dva roky. Zpráva o jejím plnění v průběhu platnosti, respektive celkové
vyhodnocení po uplynutí platnosti je předkládáno ke schválení VCNP.
Závěr: Opatření je plněno, zařadit do harmonogramu na léta 2013/2020.
▪

analyzovat možnosti a stanovit základní požadavky na projektování staveb,
ve kterých dochází ke shromažďování velkého počtu osob a které mohou být
potenciálně ohroženy mimořádnými událostmi vyplývajícími z bezpečnostních
hrozeb a rizik.
Odpovídá: ministr vnitra

Pro plnění opatření byla ustanovena pracovní skupina HZS ČR, která zpracovává potřebné
analýzy. Ukazuje se však, že by bylo vhodnější zadat tuto problematiku některé z vysokých
škol technického zaměření, které mají dostatečnou kapacitu pro zpracování tohoto tématu
(včetně vazby na eurokódy, sledování postupových kroků a stanovisek EU).
Závěr: Opatření je plněno, zařadit do harmonogramu na léta 2013/2020.
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