NÁZEV ZÁKONA, VYHLÁŠKY, NAŘÍZENÍ

OBLAST KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


Ústavní zákon

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.



Zákon

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.



Zákon



Zákon



Vyhláška MV

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
č. 12/2002 Sb.,
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. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva



Vyhláška MF




Vyhláška
MŠMT
Vyhláška MV



Nařízení vlády



Směrnice MV

č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů 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. 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).
č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění
pozdějších předpisů.
č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon).
č.j. MV-117572- kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového
2/PO-OKRštábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.
2011
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Směrnice MV

č.j. MV-5564914/PO-OKR2013

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 POŽÁRNÍ OCHRANY


Zákon

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.



Vyhláška MV



Vyhláška MV

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci).
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.



Vyhláška MV

č. 69/2014 Sb.,



Nařízení vlády

č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.



Nařízení vlády

č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů
podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

OBLAST OBRANY


Zákon

č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.



Zákon

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Zákon

č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

OBLAST VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI


Zákon

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

OBLAST HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ


Zákon

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

OBLAST POVODŇOVÉ OCHRANY


Zákon

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

