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Základní pojmy:

Nejčastěji používané pojmy jsou uvedeny          
v článku č.1 dokumentu:

„Technické požadavky na koncové prvky varování 
připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“

Technicke pozadavky na koncove prvky varovani.pdf



Legislativa

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchran-
ném systému a o změně některých zákonů

Zakon_239_2000.rtf

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k 
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstvapřípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Vyhl_380_2002.rtf

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon)

Zakon_240_2000.rtf

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) Zakon_254_2001 o vodach.rtf



Varování a vyrozumění zabezpečují
(zákon č. 239/2000 Sb.)

MV - § 7, odst. 2, zajišťuje a provozuje JSVV

HZS kraje - § 10, odst. 5, pro zabezpečení HZS kraje - § 10, odst. 5, pro zabezpečení 

záchranných a likvidačních prací

Obecní úřad a starosta obce - § 15 a 16, 
Zakon_239_2000.rtf

OPIS IZS - provádí varování při nebezpečí z 

prodlení, § 5, odst. 3



Technické, provozní a organizační 

zabezpečení JSVV
(vyhláška č. 380/2002 Sb.)

§ 7 vyrozumívací centra§ 7 vyrozumívací centra

§ 9 koncové prvky varování (zmocnění na technické požadavky)

§ 10 poskytování tísňových informací

§ 11 ověřování provozování  (se provádí zpravidla)



Varování osob zabezpečuje
(zákon č. 240/2000 Sb.)

§ 15, odst. 5 za stavu nebezpečí HZS kraje 

§ 23, odst. 1 v době krizového stavu starosta, 
na území obce před hrozícím nebezpečím



Varování obyvatelstva
(zákon č. 254/2001 Sb.)

§ 64a, odst. 5, plány pro zvládání povodňových rizik jsou 

součástí plánování v oblasti vod a zohledňují důležitá 

hlediska, jako jsou … systémy včasného varování

§ 65, odst. 3, mezi povodňová opatření patří m.j. varování § 65, odst. 3, mezi povodňová opatření patří m.j. varování 

před nebezpečí povodně

§ 73, odst. 1, hlásná povodňová služba zabezpečuje 

informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva

§ 78, odst. 3, povodňové orgány obcí zabezpečují varování 

právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s 

využitím jednotného systému varování,



Časový průběh informování

Před MU: 

školení, letáky, instruktáže

Při bezprostředním ohrožení a rozvoji MU, 

tísňové informace:

cestou KPV tzv. verbální informace

sdělovacími prostředky

Při odstraňování následků MU:

cestou KPV - živé vstupy

sdělovacími prostředky



Stěžejní části „Požadavků…“

VKV přijímač pro dálkový přenos (čl. 7, odst. 1, písm. c)                

Technicke pozadavky na koncove prvky varovani.pdf

Plošné omezení MIS (čl. 20, odst. 2)

„Zabezpečení dvou a více obcí jedním koncovým
prvkem varování se nepřipouští.“

Seznam schválených KPV (příloha Pokynu)

Schválené KVP 11_2009.doc

Přístupno na www.hzscr.cz/Ochrana obyvatelstva/Dotace a 

granty/Dotace obcim na rozvoj koncovych prvku varovani



Město Nymburk s vyznačeným 

poloměrem 1 km



Děkuji za pozornost

místo pro dotazy


