
POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013

ze dne 23. října 2013 

o stanovení jednotných pravidel 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.

Ministerstvo vnitra ke sjednocení postupů při vedení evidence údajů o přechodných změnách 
pobytu osob (dále jen „evidence“) a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za 
stavu nebezpečí  (dále  jen „evidence 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., a v souladu se směrnicí Ministerstva vnitra č. j. MV- 55649-19/PO-
OKR-2013 vydává tuto pomůcku krizového řízení:

Čl. 1

Předmět úpravy

(1) Pomůcka  krizového  řízení  o  stanovení  jednotných  pravidel  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.  (dále  jen 
„pomůcka“) stanoví podrobnosti realizace krizového opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) a 
§ 14 odst. 4 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb. (dále jen „krizové opatření“).

(2) Pomůcka  stanoví  zásady  vedení  evidence  a  evidence  za  stavu  nebezpečí  a  provedení 
krizového opatření  v  působnosti  obce,  obce  s rozšířenou působností,  kraje,  hasičského 
záchranného sboru kraje a Ministerstva vnitra. 

Čl. 2

Důvod a rozsah evidovaných údajů

(1) Evidence a evidence za stavu nebezpečí se vede v případě vyhlášení krizového opatření 
spočívajícího v hlášení přechodné změny pobytu osob. 

(2) Evidence  se vede  v případě  vyhlášení  krizového  opatření  za  nouzového stavu a  stavu 
ohrožení státu a jejím správcem je Ministerstvo vnitra.  

(3) Evidence  za  stavu nebezpečí  se  vede  v případě  vyhlášení  krizového opatření  za stavu 
nebezpečí a jejím správcem je místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje.  



(4) Přechodnou  změnou  pobytu  osob  se  rozumí  opuštění  místa  trvalého  pobytu  osoby,  
k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své 
vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude 
delší než 3 dny.1)

(5) V evidenci údajů a evidenci údajů za stavu nebezpečí se vedou údaje v rozsahu 
a) jméno, popřípadě jména,
b) příjmení,
c) datum narození,
d) místo trvalého pobytu a
e) místo přechodné změny pobytu.2)

Čl. 3

Zdroje údajů

(1) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna v případě vyhlášení krizového opatření 
hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu.3)  

(2) Zdrojem údajů v evidenci a evidenci za stavu nebezpečí vedené obecním úřadem obce 
s rozšířenou  působností  je  evidence  a  evidence  za  stavu  nebezpečí  vedená  obecním 
úřadem obce, do které byla fyzická osoba organizovaně evakuována, nebo do které se o 
své vůli přesídlila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví. 

(3) Zdrojem údajů v evidenci a evidenci za stavu nebezpečí vedené hasičským záchranným 
sborem kraje je evidence a evidence za stavu nebezpečí vedená obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností. 

(4) Zdrojem údajů v evidenci  vedené Ministerstvem vnitra  je  evidence  vedená hasičským 
záchranným sborem kraje. 

Čl. 4

Způsob vedení evidovaných údajů

(1) Údaje v evidenci a evidenci za stavu nebezpečí se vedou způsobem umožňujícím dálkový 
přístup v registru přechodných pobytů. V případě, kdy nelze postupovat podle věty první, 
vedou se údaje v evidenci a evidenci za stavu nebezpečí v listinné podobě na formuláři 
pro vedení údajů v evidenci a evidenci  za stavu nebezpečí  v listinné podobě (dále jen 
„formulář“)4). 

(2) Registr přechodných pobytů je informačním prostředkem pro vedení evidence a evidence 
za  stavu nebezpečí  a  je  dostupný na  internetových  stránkách Hasičského záchranného 
sboru České republiky v sekci krizové řízení.

1) § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
2) § 39d odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.
3) § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.
4) Příloha směrnice Ministerstva vnitra č.  j.  MV- 55649-19/PO-OKR-2013 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.



(3) Přístup  do  registru  přechodných  pobytů  má  obecní  úřad  obce,  obecní  úřad  obce 
s rozšířenou působností, krajský úřad, hasičský záchranný sbor kraje a Ministerstvo vnitra 
na základě individuálně přiděleného hesla. 

(4) Obecním úřadem obce příslušným k vložení evidovaných údajů do registru přechodných 
pobytů je obecní úřad obce, do které byla fyzická osoba organizovaně evakuována, nebo 
do které se o své vůli přesídlila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví. 

(5) Obecní  úřad obce s rozšířenou působností  je oprávněn nahlížet  do evidovaných údajů, 
které do registru přechodných pobytů vložily obecní úřady obcí, které se nacházejí v jeho 
správním obvodu. 

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn ve stanovených případech vložit 
evidované údaje do registru přechodných pobytů za obecní úřad obce, který se nachází 
v jeho správním obvodu, pokud tak nemůže obecní úřad obce učinit sám.

(7) Krajský úřad je oprávněn nahlížet do evidovaných údajů, které do registru přechodných 
pobytů  vložily  obecní  úřady obcí  případně obecní  úřady obcí  s rozšířenou působností, 
které se nacházejí na území příslušného kraje.  

(8) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn nahlížet a spravovat evidované údaje, které do 
registru  přechodných  pobytů  vložily  obecní  úřady  obcí  případně  obecní  úřady  obcí 
s rozšířenou působností, které se nacházejí na území příslušného kraje.  

(9) Ministerstvo  vnitra  je  oprávněno  nahlížet  do  všech  evidovaných  údajů  v registru 
přechodných pobytů. 

Čl. 5

Předávání evidovaných údajů v listinné podobě

(1) Obecní  úřad  obce  předává  údaje  v  evidenci  a  evidenci  za  stavu  nebezpečí  vedené 
v listinné  podobě na formuláři  obecnímu úřadu obce s  rozšířenou působností,  v  jehož 
správním obvodu se nachází.

(2) Obecní  úřad  obce  s rozšířenou  působností  v případě,  kdy  je  schopen  vést  evidenci  a 
evidenci za stavu nebezpečí způsobem umožňujícím dálkový přístup, vloží předané údaje 
podle odstavce 1 do registru přechodných pobytů za obecní úřad obce, který se nachází 
v jeho správním obvodu, pokud tak nemůže obecní úřad obce učinit sám. 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností  v případě,  kdy není schopen vést evidenci  a 
evidenci  za  stavu  nebezpečí  způsobem umožňujícím  dálkový  přístup,  vytvoří  z  údajů 
předaných podle odstavce 1 souhrnnou evidenci a evidenci za stavu nebezpečí v listinné 
podobě, kterou na formuláři  předá místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru 
kraje. 

(4) Hasičský záchranný sbor kraje vytvoří z údajů předaných podle odstavce 3
a) souhrnnou  evidenci  v listinné  podobě,  kterou  na  formuláři  předá  příslušnému 

krajskému úřadu a Ministerstvu vnitra a 



b) souhrnnou evidenci za stavu nebezpečí v listinné podobě, kterou na formuláři předá 
příslušnému krajskému úřadu. 

(5) Údaje v evidenci vedené v listinné podobě předává na formuláři
a) obecní úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 

se nachází, do 13.00 hodin příslušného dne,
b) obecní  úřad  obce  s rozšířenou  působností  místně  příslušnému  hasičskému 

záchrannému sboru kraje do 15.00 hodin příslušného dne,
c) hasičský  záchranný  sbor  kraje  příslušnému  krajskému  úřadu  do  17.00  hodin 

příslušného dne a 
d) hasičský záchranný sbor kraje Ministerstvu vnitra do 18.00 hodin příslušného dne.

(6) Pro  předávání  údajů  v  evidenci  za  stavu  nebezpečí  vedené  v listinné  podobě  platí 
ustanovení odstavce 5 písm. a), b) a c) obdobně.  

(7) Obecní úřad obce, obecní úřad obce s rozšířenou působností a hasičský záchranný sbor 
kraje předává na formuláři vždy veškeré údaje evidované v evidenci a evidenci za stavu 
nebezpečí v listinné podobě k příslušnému dni.

(8) Údaje v evidenci  a evidenci  za stavu nebezpečí  vedené v listinné podobě se předávají 
faxem, kurýrem nebo jiným vhodným způsobem.

Čl. 6

Ustanovení společná a závěrečná

(1) Údaje v evidenci a evidenci za stavu nebezpečí se zpracovávají po dobu krizového stavu, 
a je-li to nezbytné, zejména k zajištění zájmů subjektů údajů5), i po jeho skončení.6) 

(2) Vedení evidence a evidence za stavu nebezpečí končí dnem skončení krizového stavu. 
Dnem  skončení  krizového  stavu  se  údaje  v  evidenci  a  evidenci  za  stavu  nebezpečí 
zlikvidují.  Ustanovení  věty  první  a  druhé  neplatí  v případě,  že  Ministerstvo  vnitra 
rozhodne o vedení  evidence  nebo hejtman,  který krizové opatření  nařídil,  rozhodne o 
vedení evidence za stavu nebezpečí i po skončení krizového stavu.  

(3) O ukončení vedení evidence vedené po skončení krizového stavu a likvidaci vedených 
údajů rozhodne Ministerstvo vnitra. 

(4) O ukončení vedení evidence za stavu nebezpečí vedené po skončení krizového stavu a 
likvidaci vedených údajů rozhodne hejtman, který krizové opatření nařídil. 

(5) Vedením evidence  a  evidence  za  stavu nebezpečí  nejsou dotčena  ustanovení  zákona  
č.  133/2000 Sb.,  o  evidenci  obyvatel  a  rodných  číslech  a  o  změně  některých  zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

5) § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
6) § 39d odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb.



(6) Údaje v evidenci a evidenci za stavu nebezpečí se zpracovávají v souladu se zákonem  
č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění 
pozdějších předpisů. 

generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba
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