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Přehled cílů 
 
 

 Přizpůsobení již existujícího zákona na současnou praxi a z konkrétních událostí 
získané zkušenosti, 

 Orientace na již existující a vyzkušené předpisy jiných rakouských spolkových 
zemí 

 Žádné další finanční dopady 
 
Obzvláště: 
• Přehledné členění (rozlišní mezi přípravou a zvládáním) 
• Posílení vlastní odpovědnosti občanek a občanů 
     (osobní ochrana, pomoc mezi sousedy) 
• Přizpůsobení SEVESO III – směrnici 
• Zajištění bezrizikového a rychlého zvládnutí katastrofy pomocí nových 

instrumentů (např. uzavřením/vyklizením takovéto oblasti) 
• Spoluúčast bezpečnostních orgánů 
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Všeobecné 

pojmy 

• Definice katastrofy: 

– Vyjímečný rozsah ohrožení života, zdraví, 

životního prostředí, reálných hodnot, 

– Nutnost koordinace pomocí úřadů  

• Definice pomoci při katastrofách: 

 Opatření v rámci ochrany před katastrofami 

s cílem zabránit, utlumit nebo předběžně 

odstranit bezprostřední důsledky  
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Organizace pomoci při katastrofách 

• Povinnost ke spolupráci při: 

o Plánování opatření k ochraně před katastrofami 

o Personál pro vedení zásahu v rámci úřadů ( styční důstojníci) 

o účast/spolupráce na vzdělávání a cviční 

pro:   

 hasiče 

 DR zemský svaz hasičů 

 Ostatní orgány s úkoly ochrany před katastrofami (např. 

Záchranné organizace, DR svaz civilní obrany) 

 Zemské instituce 

 obce 

• Zakotvení Zemské centrály varování 
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Přípravná opatření 
• Plány ochrany před katastrofami: 

 Zvláštní plány ochrany před katastrofami 

 Přezkoušení min. každé 3 roky 

 Právní podklady pro automaticky podporované zpracování dat 

 Externí nouzové plány (přizpůsobení na SEVESO III): Povinnost 

vypracování plánů během 2 roků  

• Cvičení: 

 Povinnost k provádění pravidelných cvičení 

 Zapojení obcí  

 Dokumentace, ohodnocení 

• Vzdělávání: 

 Úloha státu/země (i týkající se vlastní ochrany) 

 Jmenování pověřence civilní obrany v obcích, definice úloh 
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katastrof 
Zásah (vedení zásahu) 

Úřady: 
– Okresní správní úřady: 

 Zjištění existence katastrofy prostřednictvím ustanovení (oblast, začátek) 

 Dostupnost a vyklizení oblasti katastrofy: v případě nutnosti nařízením 

– Spoluúčast bezpečnostních úřadů a jejich orgánů 

Zásahové síly: 
– Všechny zásahové síly jsou oprávněny samostatně učinit 

neodkladná opatření, v případě chybějících (včasných) nařízení od 

úřadů 

– Nouzové kompetence zásahových sil (pomocné služby, vyklízení, 

zabavení) 

Občanky a občané: 
 Vlastní ochrana a pomoc sousedům jako zakotvené opatření 
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Náklady 

• Žádné podstatné změny k stávající 

právní situaci 

• Povinnost Země přispět na náklady 

zásahu katastrofové pomoci, tímto 

úkolem povinnovaných organizací (dle 

směrnice) 
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DĚKUJI ZA VAŠI 

POZORNOST! 


