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Anotace 
 
KOPČILOVÁ, K., Doporučené postupy při řešení krizových situací, Ostrava 2010, 

Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava, Vedoucí diplomová práce doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

  
Klíčová slova: krizová situace, krizový stav, rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu 

nebezpečí  

 
Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení doporučeného postupu při 

řešení krizové situace. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část 

praktickou. Teoretická část se věnuje právnímu prostředí problematiky krizového řízení, 

dále definuje krizové stavy a následně analyzuje vyhlášené krizové stavy v České republice 

v období 2000 až 2009. Praktická část se týká zpracování doporučeného postupu při řešení 

krizové situace, a to návrhu rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí. Tato část 

poslouží jako návod hejtmanovi při vyhlášení stavu nebezpečí. Přílohou práce jsou 

všechny dostupné vyhlášené krizové stavy v České republice v období 2000 až 2009.  

 

 

KOPČILOVÁ, K., Recommended procedures for solving crisis situations, Ostrava 2010, 

dissertation on Faculty safety engineering High schools mining – Technical university 

Ostrava, Head of the thesis doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

  
Keywords: crisis situation, a state of crisis, the decision of the governor declaring a state of 

danger 

 

The diploma thesis deals with the determination of the recommended practice in 

dealing with crisis situations. The thesis is divided into two parts: a theoretical and 

practical part. The theoretical part deals with the legal environment of crisis management 

issues, as defined by crisis situations and then analyzing the critical states declared in the 

Czech Republic in the period 2000 to 2009. The practical part involves the processing of 

the recommended procedure in dealing with crises, and the governor's proposal for a 

decision on declaring a state of danger. This section serves as a guide to the governor 

declaring a state of danger. Attached are all the work proclaimed a crisis situation in the 

Czech Republic in the period 2000 to 2009. 
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1 Úvod 
 

Společnost je po dobu své existence vystavena působení mimořádných událostí. Ty 

ohrožují jak jednotlivé členy společnosti, a to na životě, zdraví a bezpečí, tak životní 

prostředí a majetek. Mimořádné události, které vznikají, mají různý charakter vzniku a 

rozsah následků. Od toho se odvíjí rozsah a druh opatření při řešení mimořádné události.  

Následky mohou nabýt takových rozměrů, že pro jejich odstranění nestačí běžná 

činnost správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. V takovém případě 

přerůstá mimořádná událost v krizovou situaci. Do role řešitele vstupují orgány krizového 

řízení. Řešení krizových situací se odvíjí od stanovených krizových opatření. Proto je 

důležité stanovit správně krizová opatření, a to jak do velikosti, tak dle druhu.  

Vznik mimořádné ani krizové situace nebývá pozvolný, ale náhlý. Z toho důvodu je 

lépe se na situaci předem připravit a znát možnosti řešení. K zabezpečení komplexní 

připravenosti ústředních správních úřadů, územních orgánů, složek integrovaného 

záchranného systému, právnických a podnikajících osob byla v roce 2000 přijata tzv. 

krizová legislativa, která se tímto problémem zabývá. 

Krizová situace působí na rozsáhlé území. Z toho důvodu ji řeší mnoho osob, a to 

z různých míst. Každý tedy musí vědět, co má dělat a jaké má možnosti a pravomoci. Musí 

také dobře chápat nařízení krizových opatření. Krizová opatření musí tedy být zřetelná a 

dobře pochopitelná. Chybná nebo špatně pochopená rozhodnutí mohou stát značné škody i 

lidské životy.  

Cílem diplomové práce je navržení doporučení k realizaci vybraných krizových 

opatření při řešení krizových situací.  
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2 Rešerše 
 

V rešerši uvádím zákony a odborné publikace, které se zabývají problematikou 

stanovení krizových opatření při krizových stavech.  

 

• Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých souvisejících zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů [13].   

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením a při jejich řešení. 

 

• Nařízení vlády 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), ve 

znění pozdějších předpisů [6]. 

Toto nařízení vlády upravuje práci se zvláštními skutečnostmi, dále obsah činnosti 

a složení bezpečnostní rady a krizového štábu a dále podrobnosti ke krizovému 

plánu a plán krizové připravenosti.  

 

• Šenovský, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI, Ostrava 

2005, ISBN 80-86634-55-8 [8] 

Publikace seznamuje příslušníky a pracovníky služeb zařazených do integrovaného 

záchranného systému s právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení. 

V knize jsou definovány podmínky pro vyhlášení krizových stavů, systém 

krizového řízení. Dále definuje vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány 

krizového řízení.  

 

 

• Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, SPBI, Ostrava 2004, 

ISBN 80-86634-44-2 [1] 

Publikace se zabývá základy krizového řízení, plánování a organizací činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných 

služeb. Kniha dále pojednává o řešení krizových stavů, mimořádných událostí a 
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mimořádných situací, které jsou aktuálním problémem ekonomické rovnováhy 

lidstva. 

 

• Další oblastí rešerše jsou vyhlášené krizové stavy v ČR v období 2000 až 2009 

[2, 3].  

Tyto dokumenty obsahují jednotlivé dostupné vyhlášené krizové stavy v České 

republice. 
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3 Vymezení pojm ů 
 

Mimořádná událost  

 

V současné praxi se vyskytuje řada definic mimořádné události. Charakterizují ji 

jako vyskytující se událost, která se nachází v různých oblastech lidské činnosti a 

neodpovídá běžným podmínkám. Přesnou definici uvádí zákon o IZS [12] a její citace zní: 

„Mimo řádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací“. Lze ji rozdělit z hlediska 

příčin vzniku na antropogenní, přírodní a kombinovanou.  

 

Krizová situace 

 

Každý územní celek má předurčené zdroje k řešení mimořádné události. Při řešení 

krizové situace tyto zdroje k řešení události nestačí. Řešení této situace spočívá v navýšení 

těchto zdrojů, a to vyhlášením krizového stavu. Po vyhlášení krizového stavu se 

mimořádná událost stává krizovou situací. Přesnou definice uvádí krizový zákoně [13] a 

její citace zní: „Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen  některý 

z krizových stavů, tj. stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav“. 

V ČR byly dosud vyhlášeny pouze stavy nebezpečí a nouzový stav.  

 

Krizový stav 

 

V případě vzniku krizové situace je vyhlášen krizový stav. Po vyhlášení krizového 

stavu řeší nastalou situace orgány krizového řízení, které situaci řeší použitím krizových 

opatření. O tom, který z krizových stavů bude vyhlášen, se rozhoduje na základě velikosti 

postiženého území, rozsahu postižení a druhu události.  

 

Pracovní povinnost 

 

Pracovní povinnost definuje krizový zákon [13], a to jako „Povinnost fyzických 

osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné pro řešení krizové 
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situace“. Tuto povinnost jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, 

v případě potřeby i nad rámec pracovní doby. Plnění této povinnosti může fyzická osoba 

odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob 

anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. 

 

Pracovní výpomoc 

 

Pracovní výpomoc definuje krizový zákon [13], a to jako „Povinnost fyzických 

osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace“. 

Fyzické osoby jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, v případě 

potřeby i nad rámec pracovní doby. Plnění této povinnosti může fyzická osoba odmítnout, 

pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud 

jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. 

 

Poskytnutí věcných prostředků 

 

Věcné prostředky definuje krizový zákon [13], a to jako movité a nemovité věci ve 

vlastnictví státu, územních samosprávních celků a právnických a fyzických osob nebo jimi 

poskytované služby, které lze využít při řešení krizových situací.  

 

Záchranné práce 

 

Definice pojmu záchranné práce je uvedena v zákoně o IZS [12] a její citace zní 

„Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, 

zdraví, majetku anebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin“. 

 

Likvida ční práce 

 

Definice pojmu likvidační práce je uvedena v zákoně o IZS [12] a její citace zní 

„Likvidačními pracemi se rozumí činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí“. 
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Obnovovací práce 

 
Obnovovací práce definuje MV ve svém terminologickém slovníku a její citace zní 

„Obnovovací práce jsou činnosti spočívající v revitalizaci životního prostředí a směřující k 

únosné obnově životního prostředí, společenského života a materiálních hodnot. Obecně 

jde o činnosti směřující k obnově území, které neodstraňují riziko ohrožení života a 

životního prostředí a nemají charakter záchranných a likvidačních prací“ [9]. 
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4 Právní rámec 
 

Problematikou krizového řízení se zabývá především krizový zákon [13]. Ten 

definuje orgány krizového řízení a jejich činnost. Orgány krizového řízení jsou vláda, 

ministerstva a jiné správní úřady, Česká národní banka, orgány kraje a orgány obce. Ty 

musí zajistit zpracování analýzy a vyhodnocení možných ohrožení, dále musí zajistit 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 

přípravnými opatřeními a řešením krizových situací. 

Dále se touto problematikou zabývá nařízení vlády [6], které definuje složení a 

činnosti bezpečnostní rady a krizových štábů a  podrobnosti ke zpracování krizového plánu 

a plánu krizové připravenosti. Dále ke zpracování krizových plánů a typových plánů 

vydalo ministerstvo vnitra metodické pokyny [4, 5].  

 

4.1 Činnost orgánů krizového řízení při zajištění připravenosti na krizové 
situace 
 

Krizový zákon [13] ukládá vládě při zajišťování připravenosti na krizové situace: 

a. definovat úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídit a kontrolovat jejich 

činnost, 

b. určit ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro koordinaci přípravy na řešení 

konkrétní krizové situace, 

c. zřídit Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací, 

d. projednávat s ČNB opatření, která se jí týkají. 

 

Krizový zákon [13] ukládá jednotlivým ministerstvům a jiným ústředním správním 

úřadům k zajištění připravenosti na řešení krizových situací: 

a. zřídit pracoviště krizového řízení, 

b. zpracovat plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení 

krizových situací,  

c. zřídit krizový štáb jako pracovní orgán k řešení krizových situací, 

d. zajistit na základě vyžádání jiného ministerstva provedení odborných prací 

vyplývajících z jejich působnosti, 
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e. poskytnout na vyžádání podklady jiným ministerstvům, krajským úřadům a 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, 

f. shromáždit potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, 

g. ukládat podřízeným územním správním úřadům povinnost poskytnout podklady 

pro zpracování krizových plánů krajů. 

 

Krizový zákon [13] ukládá České národní bance při přípravě na krizové situace a 

jejich řešení zřídit krizový štáb a koordinovat s vládou opatření, která se dotýkají její 

působnosti. Dále zpracovat krizový plán v oblasti měnové politiky a bankovnictví a 

spolupracovat s ministerstvy při zpracovávání jejich krizových plánů.  

 

Krizový zákon [13] ukládá správním úřadům povinnost: 

a. vést přehled možných zdrojů rizik a provádět analýzy ohrožení, 

b. rozhodovat o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, 

c. organizovat okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití 

obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné správy, 

d. vytvářet podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, 

obcím, právnickým a fyzickým osobám. 

 

Zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací ukládá krizový zákon [13] 

orgánům kraje. 

 

Krizový zákon [13] ukládá hejtmanovi: 

a. řídit a kontrovat přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke 

zmírnění jejich následků, 

b. zřídit k řešení krizových situací krizový štáb kraje jako svůj pracovní orgán.  

 

Zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací ukládá krizový zákon [13] 

orgánům obce.  
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4.2 Činnost orgánů krizového řízení po vyhlášení krizového stavu 
 

Krizový zákon [13] ukládá vládě za nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a 

v nezbytně nutném rozsahu stanovit krizová opatření, viz příloha č. 2 Krizová opatření. 

 

Krizový zákon [13] ukládá hejtmanovi vyhlásit jako bezodkladné opatření stav 

nebezpečí a to na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu, viz příloha č. 2 

Krizová opatření. Hejtman je v době nouzového stavu povinen zajistit provedení 

stanovených krizových opatření stanovených vládou v podmínkách kraje. 

 

Krizový zákon [13] ukládá orgánům obce za stavu nebezpečí zajistit provedení 

stanovených krizových opatření stanovených hejtmanem v podmínkách obce.  

 

4.3 Právnické a podnikající fyzické osoby v krizovém řízení 
 

Určené právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny při přípravě na krizové 

situace podílet se na zpracování krizových plánů. Tyto osoby jsou povinny bezplatně 

poskytnou a aktualizovat potřebné požadavky ke zpracování krizových plánů. Ty, které 

zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, jsou povinny zpracovávat plány 

krizové připravenosti. Jedná se o plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací [9]. 

PaPF osoby jsou povinny poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové 

situace na výzvu oprávněného orgánu krizového řízení. Dále jsou povinny v případě, kdy 

dojde za krizového stavu k ohrožení života, zdraví nebo hrozí-li škody velkého rozsahu na 

majetku nebo životním prostředí, splnit úkoly, které jdou nad rámec opatření uvedených v 

krizových plánech, pokud jsou jim orgány krizového řízení uloženy [13]. 

 

4.4 Hromadné informační prostředky 
 

Každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky včetně televizního a 

rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů 

krizového řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení 

krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech [13]. 
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4.5 Fyzické osoby 
 

Fyzická osoba má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových 

opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku. 

Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení je fyzická osoba povinna bezplatně 

poskytnout a aktualizovat požadované podklady. 

Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna: 

a. uposlechnout výzvy orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z 

důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 

b. hlásit přechodnou změnu svého pobytu, 

c. strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového 

stavu, 

d. vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, 

e. poskytnout požadované věcné prostředky. 

 

Plnění těchto povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním 

ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí 

ukládané v rozporu se zákonem [13]. 
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5 Krizové stavy 

5.1 Krizové situace 
 

Jsou případy, ve kterých může mimořádná situace narůst do takových rozměrů, že 

k jejímu řešení nestačí prostředky předurčené v rámci postiženého území. Další prostředky 

lze získat při omezení běžných funkcí systému nebo případně vyžádáním z jiného území, 

které není postiženo. Těchto opatření lze dosáhnout vyhlášením krizového stavu. 

Mimořádná situace se pak stává krizovou situací [8]. Přehled typových krizových situací, 

viz příloha č. 1 Přehled typových krizových situací.  

 

5.2 Krizové stavy 
 

Důvodem vyhlášení krizového stavu je získání potřebných zdrojů pro řešení 

krizového stavu. V České republice právní rámec definuje tyto krizové stavy, viz tabulka 1 

Krizové stavy v ČR. Vztah mezi druhem krizové situace a vyhlášeným krizovým stavem 

znázorňuje obrázek č. 1 Vztah mezi krizovou situací a vyhlášeným krizovým stavem. 

 

        Tabulka 1 Krizové stavy v ČR – upraveno dle [10, 11, 13] 

Název Legislativa  Vyhlašující orgán Doba trvání 

Stav 
nebezpečí 

Krizový zákon [13] Hejtman  30 dnů 

Nouzový stav Ústavní zákon 
o bezpečnosti ČR [10] 

Vláda  30 dnů 

Stav ohrožení 
státu  

Ústavní zákon 
o bezpečnosti ČR [10] 

Parlament na 
návrh vlády 

Není omezeno 

Válečný stav Ústava [11], 
Ústavní zákon 
o bezpečnosti ČR [10] 
 

Parlament  Není omezeno 

 



 14 

 
Obrázek 1 Vztah mezi krizovou situací a vyhlášeným krizovým stavem – upraveno dle [8] 

 

Stav nebezpečí  

 

Dle krizového zákona [13] může hejtman vyhlásit stav nebezpečí jako bezodkladné 

opatření, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody 

nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní 

bezpečnost a veřejný pořádek. Pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu1, a 

není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného 

záchranného systému. 

Lze jej vyhlásit jen s uvedením důvodů na nezbytně nutnou dobu a pro celé území 

kraje nebo pro jejich část. Vyhlašuje se jako rozhodnutí hejtmana. Toto rozhodnutí musí 

obsahovat krizová opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž 

vyhlášena. 

Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv a 

oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 

Končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda 

nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší, pokud 

nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení. 

Stav nebezpečí byl na území České republiky vyhlášen v roce 2002, 2004, 2005, 

2006 a 2009. 

 

                                                 
1 V případě, že dosahuje značného rozsahu, vyhlásí vláda nouzový stav. 
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Nouzový stav 

 

Dle zákona o bezpečnosti ČR [10] může vláda vyhlásit nouzový stav v případě 

živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, 

které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní 

pořádek a bezpečnost. 

Nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a 

oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 

Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité 

území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená 

ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod 

omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. 

Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo 

Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 

Nouzový stav byl v České republice vyhlášen v roce 2002, 2006 a 2007. 

 

Stav ohrožení státu 

 

Dle zákona o bezpečnosti ČR [10] může parlament na návrh vlády vyhlásit stav 

ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost 

státu anebo jeho demokratické základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu 

je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny 

všech senátorů. 

Stav ohrožení státu nebyl dosud na území České republiky vyhlášen. 

 

Válečný stav 

 

Dle Ústavy ČR [11] může parlament rozhodnout o vyhlášení válečného stavu, je-li 

Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné 

obraně proti napadení. K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o 

souhlasu s pobytem cizích vojsk na území České republiky je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů. 

Nouzový stav dosud nebyl na území České republiky vyhlášen. 
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5.3 Vyhlášené krizové stavy v ČR v období 2000 až 2009 
 

Právní prostředí pro krizového řízení bylo přijato v roce 2000. Vzniklo jako reakce 

na opakující se situace, které v minulosti ohrozily zdraví, životy a majetek obyvatel a 

životní prostředí.  

Dostupné vyhlášené krizové stavy, viz přílohy 3 až 14 Vyhlášené krizové stavy 

v jednotlivých krajích. Jednotlivé vyhlášené krizové stavy jsou znázorněny na obrázku č. 2 

Vyhlášené krizové stavy v období 2000 až 2009. 

 

Přehled vyhlášených krizových stavů v ČR od roku 2000 do roku 2009  

Vyhlášené krizové stavy v období 2000 až 2009
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Obrázek 2 Vyhlášené krizové stavy v období 2000 až 2009 – upraveno dle [přílohy č. 14 Přehled 
vyhlášených krizových stavů] 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že: 

• v roce 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2009 byla vyhlášeny krizové stavy. Tedy 

vyhlášení krizových stavů je potřebnou činností ke zvládnutí vzniklé krizové 

situace a jejich potřeba stoupá.    

• zasažené území krizovou situací a četnost se zvyšují 

• a tedy je třeba se na krizové situace připravit a zvládat jejich řešení.  
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Důvody vyhlášených krizových stavů 

 

Důvodem vyhlášení krizového stavu je situace, která dosahuje určité intenzity 

ohrožení2 a není zvládnutelná běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného 

záchranného systému. Důvody již vyhlášených krizových stavů jsou v tabulce č. 2 Důvody 

vyhlášených krizových stavů. Dalšími možnými důvody pro vyhlášení krizového stavu 

mohou být např. epidemie, epizootie, havárie velkého rozsahu způsobená vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a další, viz příloha č. 1 

Přehled typových krizových situací.   

 

      Tabulka 2 Důvody vyhlášených krizových stavů  [vlastní tvorba] 

Důvod vyhlášení krizového stavu Stav nebezpečí Nouzový stav 
Povodně velkého rozsahu 14 13 
Jiné živelní pohromy (tornádo, orkán) 2 8 
Jiné živelní pohromy (sesuv skalního masivu) 1 0 
Zvláštní povodeň 1 0 
Jiné nebezpečí (nelegální skládka) 1 0 

 

Na základě této studie vyplývá, že nejčastější krizovou situací v ČR jsou povodně 

velkého rozsahu. Následně pak jiné živelní pohromy, a to orkán, vichříce a tornádo.  

V ČR byly dosud vyhlášeny pouze stavy nebezpečí a nouzové stavy, proto se 

v dalších částech práce zaměřím pouze na tyto dva krizové stavy. 

Téměř ve všech krajích byl již vyhlášený některý z krizových stavů. Každým 

rokem přibývají další krizové stavy. Při řešení těchto stavů je nutné stanovit příslušná 

opatření na podporu jejich řešení.  

                                                 
2 § 3 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR 
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6 Opatření při řešení krizových stav ů 
 

Obecně lze říci, že při vzniku jakékoli nežádoucí situace vzniká reakce, a to tvorba 

příslušných opatření proti vzniku a pro podporu řešení této situace.  

Krizová opatření jsou opatření určená k řešení krizových situací a dále též činností 

ke zmírnění nebo odstranění následků způsobených krizovou situací [9]. Dají se rozdělit do 

dvou částí: 

• dokumentace zpracovaná před vznikem krizové situace  

• krizová opatření stanovená po vzniku krizové situace. 

 

Před vznikem krizové situace je zpracována dokumentace, která obsahuje krizová 

opatření. K ní můžeme přiřadit analýzu rizik, typové plány, katalog krizových opatření a 

krizové a operační plány, viz obrázek č. 3 Dokumentace krizového plánování. Jednotlivé 

dokumenty se prolínají a navazují na sebe.  

 
Obrázek 3 Dokumentace krizového plánování – upraveno dle [7] 
 
 

Po vzniku krizové situace je vydáno rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu 

nebezpečí nebo rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu. Tyto rozhodnutí obsahují 

krizová opatření určená k řešení krizové situace. 
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 K řešení krizové situace si orgány krizového řízení svolávají krizové štáby3 jako 

své pracovní orgány. Je také použita dokumentace zpracovaná před vznikem krizové 

situace, tedy typové plány, krizový plán, operační plány atd.  

 

6.1 Příprava na krizovou situaci 
 

Prvotním krokem ke stanovení opatření je analýza rizik. Jde o proces identifikace 

hrozeb a zranitelnosti území. Pro analýzu rizik je celá řada metod, ale i softwarových 

programů. Pro úspěšnou analýzu je nutno znát přesný postup a potřebné informace, které 

jsou ke zpracování třeba.  

Generální ředitelství HZS ČR stanovilo na základě analýz 23 typových krizových 

situací, viz Příloha č.1 Přehled typových krizových situací, které se mohou vyskytnout na 

území České republiky. Na tyto typové krizové situace je zpracováno 24 typových plánů. 

Typové plány jsou dokumenty, ve kterých jsou na každou typovou krizovou situaci 

zpracovány doporučené postupy, zásady a opatření k řešení těchto situací [4]. Každý 

typový plán má předem danou osnovu4.  

Katalog krizových opatření je souhrnný přehled krizových opatření. Slouží ke 

zpracování krizového plánu. Obsahuje stručný popis krizových opatření, která se použijí 

při řešení krizové situace. Skládá se ze dvou částí, a to seznamu krizových opatření a 

katalogových listů krizových opatření.  

Seznam krizových opatření obsahuje stručný popis jednotlivých krizových opatření. 

Je využitelný dle aktuální potřeby a to v závislosti na druhu a rozsahu krizové situace. 

Katalogové listy krizových opatření vycházejí ze seznamu krizových opatření. 

Rozpracovávající jednotlivá opatření v závislosti na druhu rizik [5].  

Krizový plán je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn 

krizových opatření a postupů, které ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní 

samosprávy zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané 

působnosti dle krizového zákona [13]. Zpracovatelé krizového plánu jsou správní úřady, 

                                                 
3 Dále viz.: Nařízení vlády 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), ve znění pozdějších předpisů 
4 Dále viz.: Metodický pokyn ke zpracování typových plánů pro řešení krizových situací,  MV – GŘ HZS 
ČR, Č.j. PO- 2690/PLA-2003 
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jiné státní orgány a orgány samosprávy. Krizový plán se skládá5 ze základní a přílohové 

části.   

Operační plány stanoví pro konkrétní druh krizové situace na daném území 

postupy, zásady, opatření a síly a prostředky pro její řešení.  

 

6.2 Řešení krizové situace 
 

Po vyhlášení krizového stavu řeší nastalou situaci orgány krizového řízení. K řešení 

jsou využita všechna krizová opatření a to jak krizová opatření z dokumentace zpracované 

před vznikem i po vzniku krizové situace. Základním dokumentem pro řešení krizové 

situace je krizový plán.  

K dokumentaci, která je zpracována po vzniku krizové situace, patří rozhodnutí 

o vyhlášení krizového stavu, které obsahuje krizová opatření. Rozhodnutí hejtmana 

o vyhlášení stavu nebezpečí se vyhlašuje stejně jako nařízení kraje. Rozhodnutí vlády 

o vyhlášení stavu nebezpečí se vyhlašuje stejně jako nařízení vlády. Rozhodnutí se 

vyvěšuje na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, 

kde je stav nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí dalšími způsoby, které 

jsou v místě obvyklé a to zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků 

a místního rozhlasu.  

Rozhodnutí hejtmana nebo vlády o vyhlášení krizového stavu obsahuje důvod 

vyhlášení, oblast, pro kterou byl vyhlášen, doba, na kterou byl vyhlášen a krizová opatření 

a jejich rozsah.  

Krizová opatření se stanoví dle potřeby řešení. Možná opatření, která může hejtman 

nebo vláda nařídit, definuje zákon6 [13], viz příloha č. 2 Krizová opatření. 

 

6.3 Výběr krizového opatření 
 

Na základě předchozí rešerše byly definována některá krizová opatření. Na základě 

této studie jsem zjistila, že dochází k některým nesrovnalostem v rozhodnutí o vyhlášení 

krizových stavů. Na první pohled byla rozhodnutí různorodá. Proto jsem si pro svou práci 

                                                 
5 Dále viz.: Metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., MV - GŘ 
HZS ČR, Č.j. : PO - 2675/PLA - 2003 
6 § 5, §6 a § 14 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon  
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vybrala z krizových opatření vyhlášení krizového stavu. Dalším krokem mé práce bude 

analýza rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu. Tato analýza má sloužit k odhalení 

případných chyb a nesrovnalostí. Následně pak navrhnu opravu těchto případných 

pochybení.  
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7 Analýza vyhlášených krizových stav ů 
 

V rámci řešení daného úkolu byla provedena analýza přijatých krizových opatření 

zaměřenou následovně na: 

• analýzu rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí   

• analýzu rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu.  

 

Každé rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu musí obsahovat:  

• důvod vyhlášení krizového stavů 

• dobu, na kterou je krizový stav vyhlášen 

• území, na které je krizový stav vyhlášen  

• krizová opatření a jejich rozsah.  

 

Důvodem vyhlášení krizového stavu je situace, která dosahuje určité intenzity 

ohrožení a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. 

Lze ji vyhlásit v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody 

nebo jiného nebezpečí, kdy jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo 

vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.  

Dobou je míněno datum a čas počátku a konce vyhlášeného krizového stavu. Doba 

musí být jasná a zřetelná.  

Územím je oblast, pro kterou je krizový stav vyhlášen. Může jít o část kraje, celý 

kraj nebo několik krajů.  

Krizová opatření jsou opatření určená k řešení krizových situací a dále též činnosti 

ke zmírnění nebo odstranění následků způsobených krizovou situací [9]. Definuje je 

krizový zákon [13], viz příloha č. 2 Krizová opatření. Krizová opatření mají svůj rozsah. 

Mohou být použita pouze v rozsahu nezbytně nutném, na nezbytně nutnou dobu a k řešení 

krizové situace.  

 

Takto vymezené zákonné požadavky jsou v dalším využity jako kritéria pro 

posuzování správnosti a oprávněnosti při vyhlašování krizových stavů. 
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7.1 Analýza rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí 
 

Analýzu jsem provedla u dostupných rozhodnutí hejtmanů jednotlivých krajů. 

Rozhodnutí hejtmanů o vyhlášení stavu nebezpečí je součástí přílohy 3 až 13 Vyhlášené 

krizové stavy v jednotlivých krajích. 

 

1. Vyhlášené stavy nebezpečí z důvodu povodní velkého rozsahu 
 

V roce 2002 byly vyhlášeny stavy nebezpečí v Jihomoravském kraj, kraji Vysočina 

a Ústeckém kraji. Průběh analýzy těchto vyhlášených krizových stavů, viz tabulka č. 3 

Analýza stavu nebezpečí rok 2002.  

     Tabulka 3 Analýza stavu nebezpečí rok 2002 [vlastní tvorba] 

Obsahují tato rozhodnutí 
náležitosti dané zákonem? 

Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Ústecký kraj 

Doba (od – do) ne ne ano 
Území  ano ano ano 
Krizová opatření ano ano ne 
Rozsah krizových opatření ne ne ne 

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že: 

1. Jihomoravský kraj:  

• V rozhodnutí hejtmana je pouze počet dnů, na který se stav nebezpečí vyhlášen. 

• Krizová opatření v tomto rozhodnutí nemají stanovený rozsah. 

2. Kraj Vysočina: 

• V rozhodnutí hejtmana je pouze počet dnů, na který je stav nebezpečí vyhlášen. 

• Krizová opatření v tomto rozhodnutí nemají stanovený rozsah. 

3. Ústecký kraj:  

• V rozhodnutí hejtmana nejsou stanovena krizová opatření ani jejich rozsah. 

Důvodem vyhlášení stavu nebezpečí je právě stanovení těchto krizových 

opatření.  

• Toto rozhodnutí hejtmana bylo na druhý den zrušeno z důvodu vyhlášeného 

nouzového stavu. Vyhlášení nouzového stavu není důvodem pro zrušení.  
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V roce 2006 byly vyhlášeny stavy nebezpečí v Jihomoravském kraji, Zlínském 

kraji, Ústeckém kraji, Středočeském kraji, Plzeňském kraji, Pardubickém kraji a 

Jihočeském kraji. Průběh analýzy těchto vyhlášených krizových stavů, viz tabulka č. 4  a č. 

5 Analýza stavu nebezpečí rok 2006. 

                     Tabulka 4 Analýza stavu nebezpečí rok 2006 a) [vlastní tvorba] 

Obsahují tato rozhodnutí 
náležitosti dané zákonem? 

Jihomoravský kraj Zlínský kraj 

Doba (od – do) ano ne 
Území  ano ano 
Krizová opatření ano ano 
Rozsah krizových opatření ano ano 

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že: 

1. Zlínský kraj: 

• V rozhodnutí hejtmana je stanoven pouze začátek stavu nebezpečí. Není zde 

stanoven ani počat dnů, na které byl stav vyhlášen. Stav nebezpečí byl ukončen 

až dalším rozhodnutím hejtmana o zrušení stavu nebezpečí. 

• V rozhodnutí hejtmana je rozdílná citace krizových opatření než uvádí zákon 

[13]. 

 

Tabulka 5 Analýza stavu nebezpečí rok 2006 b) [vlastní tvorba] 

Obsahují tato 
rozhodnutí náležitosti 
dané zákonem? 

Ústecký 
kraj 

Středočeský 
kraj 

Plzeňský 
kraj 

Pardubický 
kraj 

Jihočeský 
kraj 

Doba (od – do) ano ano ano ano ano 
Území  ano ano ano ano ano 
Krizová opatření ano ano ano ano ano 
Rozsah krizových 
opatření 

ano ano  ano  ano  ano  

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že: 

1. Středočeský kraj: 

• V rozhodnutí hejtmana je rozdílná citace krizových opatření, než uvádí zákon 

[13]. 

• Hejtman kraje se v následujícím rozhodnutí vyjadřuje k vyhlášenému 

nouzovému stavu, kde upřesňuje, která krizová opatření budou platná. 
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2. Pardubický kraj: 

• Hetman kraje v rozhodnutí uvádí dva důvody vyhlášení, a to povodeň velkého 

rozsahu a sesuv skalního masu. Toto rozhodnutí by mělo být vydáno dvakrát, 

a to z důvodu povodní a z důvodů sesuvu skalního masivu. Jeden z důvodů se 

může změnit, pak může docházet k problémům. 

 

V roce 2009 byly vyhlášeny stavy nebezpečí v Jihočeském kraji, 

Moravskoslezském kraji, Olomouckém kraji a Ústeckém kraji. Průběh analýzy těchto 

vyhlášených krizových stavů, viz tabulka č. 6 Analýza stavu nebezpečí rok 2009. 

Tabulka 6 Analýza stavu nebezpečí rok 2009 [vlastní tvorba] 

Obsahují tato 
rozhodnutí 
skutečnosti dané 
zákonem? 

Jihočeský 
kraj 

Moravskoslezský 
kraj 

Olomoucký 
kraj 

Ústecký kraj 

Doba (od – do) ano ano ano ano 
Území  ano ano ano ano 
Krizová opatření ano ano ano ano 
Rozsah krizových 
opatření 

ano ne ne ne 

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že: 

1. Moravskoslezský kraj: 

• V rozhodnutí hejtmana je rozdílná citace krizových opatření, než uvádí zákon 

[13]. 

• Krizová opatření v tomto rozhodnutí nemají stanovený rozsah. 

2. Olomoucký kraj: 

• V rozhodnutí hejtmana je rozdílná citace krizových opatření, než uvádí zákon 

[13]. 

• Krizová opatření v tomto rozhodnutí nemají stanovený rozsah. 

3. Ústecký kraj: 

• V rozhodnutí hejtmana je rozdílná citace krizových opatření, než uvádí zákon 

[13]. 

• Krizová opatření v tomto rozhodnutí nemají stanovený rozsah. 

 

Z této části analýzy lze říci, že u některých rozhodnutí hejtmanů chybějí náležitosti, 

které ukládá zákon [13]. Dále je nutno poznamenat, že v rozhodnutí hejtmanů jsou různé 

citace krizových opatření, než uvádí zákon [13]. Je otázkou, zda tyto citace vystihují 
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podstavu věci. A dále je také rozdílná obsahová stránka rozhodnutí. Rozdíly spočívají 

v různých citacích ze zákona, které některá rozhodnutí hejtmanů obsahují. Dle mého 

názoru jsou nadbytečná. 

 

2. Vyhlášené stavy nebezpečí z důvodu jiné živelní pohromy 

 

V roce 2004 byl vyhlášen stav nebezpečí v Olomouckém kraji a Jihomoravském 

kraji. Průběh analýzy těchto vyhlášených krizových stavů, viz tabulka č. 7 Analýza stavu 

nebezpečí rok 2004.  

                Tabulka 7 Analýza stavu nebezpečí rok 2004 [vlastní tvorba] 

Obsahují tato rozhodnutí 
náležitosti dané zákonem? 

Jihomoravský kraj Olomoucký kraj 

Doba (od – do) ano ano 
Území  ano ano 
Krizová opatření ano ano 
Rozsah krizových opatření ano ne 

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že: 

1. Olomoucký kraj: 

• V rozhodnutí hejtmana kraje není stanoven rozsah u některých krizových 

opatření. 

 

V roce 2006 byl vyhlášen stav nebezpečí v Olomouckém kraji. Průběh analýzy 

tohoto vyhlášeného krizového stavu, viz tabulka č. 8 Analýza stavu nebezpečí rok 2006.  

                                  Tabulka 8 Analýza stavu nebezpečí rok 2006 c) [vlastní tvorba] 

Obsahují tato rozhodnutí 
náležitosti dané zákonem? 

Olomoucký 
kraj 

Doba (od – do) ano 
Území  ano 
Krizová opatření ano 
Rozsah krizových opatření ne 

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že: 

1. Olomoucký kraj: 

• V rozhodnutí hejtmana je rozdílná citace krizových opatření, než uvádí zákon 

[13].  

• V rozhodnutí hejtmana kraje není stanoven rozsah u některých krizových 

opatření. 
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Analýza této části potvrzuje závěr z předešlé části, a to chybějící náležitosti 

rozhodnutí a nejednotnost.  

 

3. Vyhlášené stavy nebezpečí z důvodu narušení hráze vodohospodářského díla 

s možným vznikem zvláštní povodně 

 

V roce 2005 byl vyhlášen stav nebezpečí v kraji Vysočina. Průběh analýzy tohoto 

vyhlášeného krizového stavu, viz tabulka č. 9 Analýza stavu nebezpečí rok 2005.  

                                   Tabulka 9 Analýza stavu nebezpečí rok 2005 [vlastní tvorba] 

Obsahují tato rozhodnutí 
náležitosti dané zákonem? 

Kraj Vysočina 

Doba (od – do) ano 
Území  ano 
Krizová opatření ano 
Rozsah krizových opatření ano 

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že: 

1. Kraj Vysočina: 

• V rozhodnutí hejtmana je rozdílná citace krizových opatření, než uvádí zákon 

[13]. 

 

4. Vyhlášené stavy nebezpečí z důvodu nebezpečí vyplývajícího z nelegální 

skládky 

 

V roce 2006 byl vyhlášen stav nebezpečí v Královehradeckém kraji. Průběh 

analýzy tohoto vyhlášeného krizového stavu, viz tabulka č. 10 Analýza stavu nebezpečí 

rok 2006.  

                                Tabulka 10 Analýza stavu nebezpečí rok 2006 d) [vlastní tvorba] 

Obsahují tato rozhodnutí 
náležitosti dané zákonem? 

Královehradecký 
kraj 

Doba (od – do) ano 
Území  ano 
Krizová opatření ano 
Rozsah krizových opatření ano 
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Grafické zhodnocení výsledků této části analýzy, viz obrázek č. 4 Vyhodnocení 

analýzy. 

 

Vyhodnocení analýzy
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16
18
20

Důvod vyhlášení Doba (od – do) Území Krizová opatření Rozsah krizových
opatření

Správně náležitostií Špatné náležitosti

 
Obrázek 4 Vyhodnocení analýzy [vlastní tvorba] 

 

Na základě těchto analýz lze říci, že: 

• v některých rozhodnutích hejtmanů chybí doba, na kterou je stav nebezpečí 

vyhlášen, krizová opatření a jejich rozsah, 

• některá rozhodnutí hejtmanů mají jinak citovaná krizová opatření, než uvádí zákon 

[13]  

• dochází ke značné nejednotnosti v obsahu mezi jednotlivými rozhodnutími. 

 

7.2 Analýza rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu 
 

Analýzu jsem provedla u dostupných rozhodnutí vlády. Rozhodnutí vlády je 

součástí přílohy č. 14 Vyhlášené nouzové stavy.  

Na základě této analýzy jsem nezjistila zjevná pochybení. Vydaná rozhodnutí vlády 

odpovídají kritériím, která stanovuje zákon o bezpečnosti ČR [10]. 

 

 



 29 

7.3 Závěr analýzy 
 

Některá z rozhodnutí hejtmanů neobsahují náležitosti, které ukládá krizový zákon 

[13] a to:  

• dobu, na kterou je stav nebezpečí vyhlášen, 

• krizová opatření, 

• rozsah stanovených krizových opatření. 

 

Dále v některých rozhodnutích jsou citována krizová opatření jinak než uvádí 

krizový zákon [13], a je na uváženou, zda vystihují postatu věci.  

Další nesrovnalostí je obsahová stránka rozhodnutí hejtmanů, která se u 

jednotlivých rozhodnutí liší. Některá rozhodnutí obsahují citace ze zákonů, které si myslím 

jsou nadbytečné.  

 

Na základě analýzy zaměřené na rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu 

jsem nezjistila žádné pochybení. 

 

Na základě těchto zjištěných pochybení dále navrhnu vzor rozhodnutí hejtmana o 

vyhlášení stavu nebezpečí.  



 30 

8 Návrh rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu 
nebezpečí 

 
Jak již bylo řečeno krizový zákon [13] definuje skutečnosti, které musí rozhodnutí 

obsahovat. Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů na nezbytně nutnou dobu a 

pro celé území kraje nebo pro jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí 

obsahovat krizová opatření a jejich rozsah. Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu 

nebezpečí se vyhlašuje jako nařízení kraje7.  

Sice se na rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí nevztahuje správní řád, 

nicméně měl by splňovat zákonem dané náležitosti. Lidé se obecně setkávají 

s rozhodnutím v podobě, který definuje správní řád8. Proto považuji tuto formu za 

výstižnou. Každé rozhodnutí dle správního řádu [14] obsahuje výrokovou část, odůvodnění 

a poučení účastníků. Každé rozhodnutí musí mít své označení. 

                                                 
7 § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
8 § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
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8.1 Návrh rozhodnutí hejtmana 
 

 

Rozhodnutí č. …/….. 

hejtmana ……… kraje 

ze dne ………… 

o vyhlášení stavu nebezpečí pro území …………… kraje. 

 

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji  

 

od ………. čas ………. hod. do ………. čas ………. hod. 

 

pro území …………………………………………………………………………  

 

stav nebezpečí. 

 

Krizová opatření 

K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace nařizuji  podle § 14 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb. tato krizová opatření: 

a. ………., 

b. ………., 

c. ……….. 

…………… 

 

Krizová opatření se využijí jen za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, v rozsahu, 

který je nezbytný pro překonání krizové situace a v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. 

 

Odůvodnění 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí se vydává jako bezodkladné opatření k odvrácení 

ohrožení území ………….. kraje vyvolané ……………, jejíž následky v zasažené oblasti 

nelze zvládnout správními úřady ani složkami integrovaného záchranného systému. 
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Poučení 

Proti rozhodnutí se z důvodu náhlého ohrožení veřejného zájmu nelze odvolat.  

Na rozhodování o ukládání povinností dle tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní řád dle 

§ 38, zák. č. 240/2000 Sb., s výjimkou § 34 tohoto zákona o ukládání pokut. 

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem ……….. 

…………… 

podpis 

hejtman ………. kraje 

 

Vyvěšeno dne ………. v ………. hodin na úřední desce. Rozhodnutí se vyvěšuje na 

úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. 

 

8.2 Zásady práce s navrženým rozhodnutím 
 

Návrh rozhodnutí je třeba pouze doplnit o skutečnosti týkající se konkrétní krizové 

situace a to: 

• „č. …./……“ – doplnit se pořadové číslo rozhodnutí,  

• „………. kraje“ – doplnit název kraje, 

•  „od … hod. dne … do … hod. dne …“ – doplnit období, pro které byl krizový stav 

vyhlášen,  

• „pro území …………“ – doplnit území, na kterém byl krizový stav vyhlášen. 

V případě, že byl vyhlášen na celý kraj, doplní se název kraje. V případě, že byl 

vyhlášen pro určité území kraje, doplní se konkrétní území. 

• „krizová opatření:…..“ – doplní se konkrétní krizová opatření, která jsou třeba 

k řešení konkrétní krizové situace. K vyplnění lze použít tabulku č. 1 přílohy č. 2 

Krizová opatření,  

• „vyvolané ……….“ – doplnit důvod, pro který byl krizový stav vyhlášen. Pro 

vyplnění lze využít tabulku č. 1 přílohy č. 1 Typové krizové situace. 
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8.3 Příklad navrženého rozhodnutí hejtmana kraje 
 

Ve Zlínském kraji dosáhla povodňová situace III. povodňového stupně a to ve 

správním obvodu měst Kroměříž a Otrokovice. Proto 1. 5. 2010 bylo rozhodnuto o 

vyhlášení stavu nebezpečí, a to vydáním rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí 

z důvodu náhlého ohrožení zdraví, života a majetku obyvatelstva.   

 

 

Rozhodnutí č. 1/2010 

hejtmana Zlínského kraje 

ze dne 1. 5. 2010 

o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Zlínského kraje. 

 

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji  

 

od 1. 5. 2010 čas 14:00 hod. do 30. 5. 2010 čas 12:00 hod. 

 

pro území vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností Kroměříž 

a Otrokovice 

stav nebezpečí. 

 

Krizová opatření 

K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace nařizuji  podle § 14 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb. tato krizová opatření: 

a. ukládání pracovní výpomoci k řešení krizové situace, 

b. ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, 

c. bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení. 

 

Krizová opatření se využijí jen za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, v rozsahu, 

který je nezbytný pro překonání krizové situace a v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. 
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Odůvodnění 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí se vydává jako bezodkladné opatření k odvrácení 

ohrožení území Zlínského kraje vyvolané povodní velkého rozsahu, jejíž následky v 

zasažené oblasti nelze zvládnout správními úřady ani složkami integrovaného záchranného 

systému. 

 

Poučení 

Proti rozhodnutí se z důvodu náhlého ohrožení veřejného zájmu nelze odvolat.  

Na rozhodování o ukládání povinností dle tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní řád dle 

§ 38, zák. č. 240/2000 Sb., s výjimkou § 34 tohoto zákona o ukládání pokut. 

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2010. 

 

Ing. Petr Pavel 

hejtman Zlínského kraje 

 

Vyvěšeno dne 1. 5. 2010 ve 14:00 hodin na úřední desce. Rozhodnutí se vyvěšuje na 

úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. 
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9 Závěr 
 

V diplomové práci se zabývám problematikou návrhu doporučení k realizaci 

vybraných  krizových opatření při řešení krizových stavů. Krizová opatření mají pomoci 

při řešení nastalé krizové situace. Je tedy nutné správné stanovení těchto krizových 

opatření.  

Při zpracování jsem vycházela z platných právních předpisů, a to z především 

krizového zákona [13] a dalších právních předpisů, které se dané problematiky týkají. 

V první teoretické části jsem vymezila oblast právního rámce, který se dané problematiky 

týká. Následně jsem se zaměřila na vymezení krizových stavů a dále opatření při řešení 

krizové situace. Všechny dostupné krizové stavy vyhlášené v České republice v období 

2000 až 2009 jsou přílohou této práce. 

Na základě těchto částí jsem vybrala krizové opatření a to vyhlášení krizového 

stavu, kterému jsem dále rozebrala.  

V další části jsem provedla analýzu přijatých krizových opatření zaměřenou na 

analýzu vyhlášených rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí a analýzu 

vyhlášených  rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu.  

Na základě těchto části, a to především analýzy, jsem zjistila formální chyby 

v rozhodnutích některých hejtmanů a nejednotnost obsahové stránky rozhodnutí. Proto 

jsem v další části navrhla vzor rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí. 

Při návrhu rozhodnutí hejtmana jsem se držela platných právních předpisů. 

Následný návrh jsem konkretizovala na fiktivním příkladu. Tento vzor by měl sloužit jako 

podpora při vyhlášení stavu nebezpečí. Měl by být přínosem správného a rychlého 

rozhodování při řešení krizové situace.  
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Příloha č. 1 

Přehled typových krizových situací 
 

Tabulka 11 Přehled typových krizových situací [4] 

1 Dlouhodobá inverzní situace 

2 Povodně velkého rozsahu  

3 Jiné živelní pohromy velkého rozsahu 

4 Epidemie – hromadné nákazy osob 

5 Epifytie – hromadné nákazy polních kultur 

6 Epizootie – hromadné nákazy zvířat 

7 Radiační havárie 

8 
Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky 

9 Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu 

10 Narušení hrází vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně 

11 Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi  

12 Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu 

13 Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 

14 
Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého 

rozsahu 

15 Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 

16 Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

17 Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu 

18 Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu 

19 Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu 

20 Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu 

21 Migrační vlny velkého rozsahu 

22 Hromadné postižení osob mimo epidemií 

23 Narušení zákonnosti velkého rozsahu 
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Příloha č. 2 

Krizová opat ření 
 

Hejtman může vyhlásit stav nebezpečí. K řešení následků tohoto stavu může použít 

tato opatření, viz tabulka č. 1 Krizová opatření stanovená hejtmanem.  

 

Tabulka 12 Krizová opatření stanovená hejtmanem [upraveno dle krizového zákona [13]] 

 Hejtman 
Rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci k řešení krizové situace ● 
Rozhodnout o povinnosti poskytnut věcné prostředky k řešení krizové 
situace 

● 

Nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav 
nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení 

● 

Nařídit hlášení přechodné změny pohybu osob ● 
Nařídit použití občanů povinných civilní službou k realizaci krizových 
opatření 

● 

Nařídit vykonání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou 
v krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce 

● 

Zajistit přednostní zásobování dětských zařízení a ozbrojených 
bezpečnostních a hasičských záchranných sborů 

● 

Může nařídit koordinaci záchranných a likvidačních prácí, poskytování 
zdravotnické péče, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a 
bezodkladných pohřebních služeb 

∗∗∗∗ 

Může nařídit organizaci a koordinaci evakuaci, nouzové ubytování, 
nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými 
prostředky k přežití obyvatelstva 

∗∗∗∗ 

Může nařídit zajištění ochrany majetku a podílet se na zajištění veřejného 
pořádku na území, kde byla provedena evakuace ∗∗∗∗ 

Může nařídit organizaci a koordinaci humanitární pomoc ∗∗∗∗ 
Může nařídit ochranu práv a oprávněných zájmů bezprostředně 
ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné 
v zájmu ochrany životů a zdraví osob 

∗∗∗∗ 

 

● ….. tato opatření může hejtman v době stavu nebezpečí nařídit vždy, když je to 

nutné k řešení situace 

∗∗∗∗ ….. tyto povinnosti může hejtman nařídit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti 

a věci zajistit smluvně a hrozí nebezpečí z prodlení. Jde o případy, kdy subjekt nemůže 

tyto činnosti a věci zajistit, jelikož nemá finanční a časové podmínky k jejich splnění.  
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Vláda může vyhlásit nouzový stav. K řešení následků tohoto stavu může použít tato 

opatření, viz tabulka č. 2 Krizová opatření stanovená vládou.  

 

Tabulka 13 Krizová opatření stanovená vládou [upraveno dle krizového zákona [13]] 

 Vláda 
Omezit právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci 
osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví 

● 

Omezit vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, 
pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany 
života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy 
krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada 

● 

Omezit svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého 
nebo postiženého krizovou situací ● 

Omezit právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území 
ohroženého nebo postiženého krizovou situací ● 

Omezit právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala 
prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich 
provádění 

● 

Omezit právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně 
znemožnění záchranných a likvidačních prací ● 

Nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území ● 
Zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území ● 
Rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo 
povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace 

● 

Rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních 
úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení 
veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace. 

● 

Nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ● 
Přijmout opatření k ochraně státních hranic ● 
Nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do 
jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici 

● 

Nařídit použití občanů povinných civilní službou a vojáků v činné službě k 
provádění krizových opatření 

● 

Nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové 
situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce 

● 

Zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a 
ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů 

● 

Zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení 
(péče) a o jejich výplatě 

● 
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Příloha č. 3 

Vyhlášené stavy nebezpe čí v Jiho českém kraji 
 

1/2006 
ROZHODNUTÍ 

HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE 
O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ PRO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 

 
Čl.I. 

Vyhlášení stavu nebezpečí 
Podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), vyhlašuji 
pro toto území Jihočeského kraje: 

území obcí: 
Jindřichův Hradec, Bednárec, Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, Číměř, Člunek, 
Deštná, Dívčí Kopy, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Drunče, Hadravova Rosička, Hatín, 
Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Skrýchov, Hospříz, Jarošov nad Nežárkou, Jilem, 
Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Kostelní Radouň, Kunžak, Lásenice, 
Lodhéřov, Nová Bystřice, Nová Olešná, Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň, Pístina, 
Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Polště, Popelín, Příbraz, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, 
Staré Město pod Landštejnem, Stráž nad Nežárkou, Strmilov, Střížovice, Světce, Újezdec, 
Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetínec, Vydří, Záhoří, Zahrádky, Žďár, 
Třeboň, Cep, České Velenice, Domanín, Dunajovice, Dvory nad Lužnicí, Frahelž, 
Halámky, Hamr, Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Klec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, 
Majdalena, Nová Ves nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, 
Rapšach, Smržov, Staňkov, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Záblatí, 
Dačice, Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, 
Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, 
Kostelní Vydří, Peč, Písečné, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov, 
Županovice, 
Tábor, Balkova Lhota, Bečice, Bechyně, Běleč, Borotín, Bradáčov, Březnice, Černýšovice, 
Dlouhá Lhota, Dobronice u Bechyně, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dražice, Dražičky, 
Drhovice, Haškovcova Lhota, Hlasivo, Hodětín, Hodonice, Chotoviny, Choustník, 
Chrbonín, Chýnov, Jedlany, Jistebnice, Košice, Košín, Krátošice, Krtov, Libějice, Lom, 
Malšice, Meziříčí, Mladá Vožice, Mlýny, Nadějkov, Nasavrky, Nemyšl, Nová Ves u 
Chýnova, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Opařany, Planá nad Lužnicí, Pohnánec, 
Pohnání, Pojbuky, Psárov, Radenín, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, Radětice, 
Radkov, Rataje, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Řepeč, Sezimovo Ústí, Skopytce, 
Skrýchov u Malšic, Slapsko, Slapy, Smilovy Hory, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, 
Sudoměřice u Tábora, Svrabov, Šebířov, Turovec, Ústrašice, Vilice, Vlčeves, Vodice, 
Zadní Střítež, Zhoř u Mladé Vožice, Zhoř u Tábora, Záhoří, Želeč, 
Soběslav, Borkovice, Budislav, Dírná, Drahov, Dráchov, Hlavatce, Chotěmice, Katov, 
Klenovice, Komárov, Mažice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u 
Soběslavě, Skalice, Sviny, Třebějice, Tučapy, Val, Vesce, Veselí nad Lužnicí, Vlastiboř, 
Vlkov, Zálší, Zlukov, Zvěrotice, Žíšov. 

 
na dobu od 30. 3. 2006 čas 19.30 hod. do 28.4. 2006 čas 24.00 hod. 

stav nebezpečí 
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k plnění úkolů spojených s řešením krizové situace vzniklé z důvodů, kdy bylo dosaženo 
III. stupňů povodňové aktivity v celé délce toku Lužnice s tím, že v dolní části toku se 
průtoky blíží hodnotě Q50. Tím dochází k bezprostřednímu ohrožení životů, zdraví a 
majetku obyvatel žijících v zasaženém území. Povodňové orgány obcí nejsou schopny 
zajistit veškeré nutné úkony z tohoto stavu vyplývající. Na základě doporučení povodňové 
komise Jihočeského kraje, kdy rozsah povodní přesahuje území obcí s rozšířenou 
působností a již není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek 
integrovaného záchranného systému, jsem rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí. 

 
Čl.II. 

Koordinace a organizace činností 
Podle § 14 odst. 3 z.č. 240/2000 Sb. přebírám od okamžiku účinnosti tohoto rozhodnutí v 
rozsahu a za podmínek stanovených krizovým zákonem koordinaci záchranných a 
likvidačních prací, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně 
veřejného zdraví, organizaci a koordinaci evakuace, nouzového ubytování, nouzového 
zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití 
obyvatelstva, ve spolupráci s ostatními složkami a orgány zajištění ochrany majetku a 
veřejného pořádku na území, kde bude provedena evakuace, dále přebírám organizaci a 
koordinaci humanitární pomoci a ochranu práv a oprávněných bezprostředně ohrožených 
osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a 
zdraví. 

 
Čl.III. 

Krizová opatření 
K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 odst. 
5 z. č. 240/2000 Sb. tato krizová opatření: 

a) ukládání pracovní výpomoci, 
b) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky, 
c) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
Krizová opatření se využijí jen za podmínek stanovených dále tímto rozhodnutím, v 
rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace a v souladu se zákonem č. 
240/2000 Sb. 
Ad a) Pracovní výpomoc 

1. Podle § 14 odst. 5, písm. a) z.č. 240/2000 Sb. ukládám fyzickým osobám, které 
jsou státními občany České republiky pracovní výpomoc. Toto opatření se využije 
jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. 

2. Využití pracovní výpomoci podle písm. a) omezuji na osoby, které jsou vedeny v 
seznamu Úřadu práce jako osoby nezaměstnané. 

3. Pracovní výpomoc fyzickým osobám ukládá obec. Po ukončení této povinnosti 
vydá obec fyzickým osobám potvrzení. Potvrzení obsahuje zejména osobní údaje 
fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných 
hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení 
vydal. 

4. Osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny se dostavit 
neprodleně na obecní úřad podle místa svého trvalého bydliště. 

5. Fyzické osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny uposlechnout 
výzvy k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní výpomoci a 
vykonávat uloženou pracovní výpomoc. Osoby, kterým nelze pracovní výpomoc 
uložit nebo jsou od pracovní výpomoci osvobozeny,mohou poskytnout 
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dobrovolnou pomoc. Vykonávat uloženou pracovní povinnost může fyzická osoba 
odmítnout, pokud by ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo 
pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. V případě, že fyzická 
osoba není schopna ze zdravotních důvodu uloženou pracovní výpomoc konat, 
doloží tuto skutečnost lékařským posudkem svého obvodního lékaře, který je 
povinen přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické osoby a posoudit 
zdravotní způsobilost osoby k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených 
na provedení prohlídky bude vyúčtován k tíži orgánu, který uložil pracovní 
výpomoc. 

 
Ad b) Povinnost poskytnout věcné prostředky 
Povinnost poskytnout věcný prostředek (movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, 
územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované 
služby) ukládá právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám 
hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit také starosta, který o 
uložení povinnosti následně informuje hejtmana. Ten kdo uložil povinnost poskytnout 
věcný prostředek zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl a současně 
mu vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o 
uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku nezbytné identifikační údaje věcného 
prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a 
poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 
Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a ostatní fyzické osoby jsou povinny 
poskytnout požadované věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu shora 
uvedených oprávněných orgánů krizového řízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 
Fyzická osoba bude poučena o možnosti odmítnout poskytnutí požadovaného věcného 
prostředku, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud 
jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. 
Ad c) Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 
staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení 
K realizaci a využití tohoto krizového opatření je nutný předchozí výslovný souhlas a 
písemný pokyn hejtmana Jihočeského kraje. 

 
Čl.IV. 

Výjimky 
Poskytnutí věcných prostředků a pracovní výpomoc nelze uložit fyzickým osobám, které 
požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní výpomoc ostatním 
cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky 
a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak. 
Od pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let, osoby 
zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, plně invalidní osoby, poslanci 
a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily 
vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Dále jsou od pracovní výpomoc osvobozeny 
ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do třetího měsíce po 
porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán 
krizového řízení může osvobodit od pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom 
bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo 
majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení. Ženám lze uložit 
pouze takovou pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem. 
Osoby osvobozené od pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. 
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Čl.V. 
Pokuty 

Za nesplnění povinností podle z.č. 240/2000 Sb. v době krizového stavu může orgán, který 
porušení povinnosti zjistil, uložit 

a) fyzické osobě pokutu do výše 50 000,-- Kč, 
b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 10 000 000,-- Kč. 

 
Čl.VI. 

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání 
pracovní výpomoci, náhrada škody Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, 
poskytnutí věcného prostředku a vykonání pracovní výpomoci náleží právnické nebo 
fyzické osobě peněžní náhrada v rozsahu a za podmínek stanovených v § 35 z.č. 240/2000 
Sb., v platném znění. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o 
omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců 
od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní 
náhradu. 
Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti 
s krizovými opatřeními. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se 
prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. 
Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při 
uloženém poskytnutí věcných prostředků, náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při 
výkonu ložené pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci 
organizované činnosti, se poskytuje v rozsahu a za podmínek stanovených v § 36 z.č. 
240/2000 Sb. Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové 
opatření, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma. 
Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba 
písemně u příslušného orgánu krizového řízení, do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě 
dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení 
může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu 
k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. 
Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako 
náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová 
situace a musela být nařízena krizová opatření. 

 
Čl.VII. 

Vztah ke správnímu řádu 
Na rozhodování a ukládání povinností podle z.č. 240/2000 Sb. se nevztahuje správní řád, s 
výjimkou řízení o uložení pokut podle § 34 citovaného zákona. 

 
Čl.VIII. 
Účinnost 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí 
ohrožení životů, zdraví, majetku, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 30.3.2006 v 
19.30 hodin. 
Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda 
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 

 
RNDr. Jan Zahradník v.r. 
hejtman Jihočeského kraje 
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Vyvěšeno dne 30.3.2006 v 19.30 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav 
nebezpečí vyhlášen. 
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2/2006 
ROZHODNUTÍ 

HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE 
O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ PRO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 

 
Čl.I. 

Vyhlášení stavu nebezpečí 
Podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), 
vyhlašuji 

pro toto území Jihočeského kraje: 
území obcí: 

Týn nad Vltavou, Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, 
Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Všemyslice, 
Žimutice, 

 
na dobu od 31.3.2006 čas 16,30 hod. do 29.4.2006 čas 24.00 hod. 

stav nebezpečí 
 

k plnění úkolů spojených s řešením krizové situace vzniklé z důvodů, kdy bylo dosaženo 
III. stupňů povodňové aktivity v celé délce toku Lužnice s tím, že v dolní části toku se 
průtoky blíží hodnotě Q50. Tím dochází k bezprostřednímu ohrožení životů, zdraví a 
majetku obyvatel žijících v zasaženém území. Povodňové orgány obcí nejsou schopny 
zajistit veškeré nutné úkony z tohoto stavu vyplývající. Na základě doporučení povodňové 
komise Jihočeského kraje, kdy rozsah povodní přesahuje území obcí s rozšířenou 
působností a již není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek 
integrovaného záchranného systému, jsem rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí. 

 
Čl.II. 

Koordinace a organizace činností 
Podle § 14 odst. 3 z.č. 240/2000 Sb. přebírám od okamžiku účinnosti tohoto rozhodnutí v 
rozsahu a za podmínek stanovených krizovým zákonem koordinaci záchranných a 
likvidačních prací, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně 
veřejného zdraví, organizaci a koordinaci evakuace, nouzového ubytování, nouzového 
zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití 
obyvatelstva, ve spolupráci s ostatními složkami a orgány zajištění ochrany majetku a 
veřejného pořádku na území, kde bude provedena evakuace, dále přebírám organizaci a 
koordinaci humanitární pomoci a ochranu práv a oprávněných bezprostředně ohrožených 
osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a 
zdraví. 

 
Čl.III. 

Krizová opatření 
K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 odst. 
5 z. č. 240/2000 Sb. tato krizová opatření: 

a) ukládání pracovní výpomoci, 
b) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky, 
c) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
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Krizová opatření se využijí jen za podmínek stanovených dále tímto rozhodnutím, v 
rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace a v souladu se zákonem č. 
240/2000 Sb. 
Ad a) Pracovní výpomoc 

1. Podle § 14 odst. 5, písm. a) z.č. 240/2000 Sb. ukládám fyzickým osobám, které 
jsou státními občany České republiky pracovní výpomoc. Toto opatření se využije 
jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. 

2. Využití pracovní výpomoci podle písm. a) omezuji na osoby, které jsou vedeny v 
seznamu Úřadu práce jako osoby nezaměstnané. 

3. Pracovní výpomoc fyzickým osobám ukládá obec. 
a) Po ukončení této povinnosti vydá obec fyzickým osobám potvrzení. Potvrzení 

obsahuje zejména osobní údaje fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní 
výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a 
označení orgánu, který potvrzení vydal. 

4. Osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny se dostavit 
neprodleně na obecní úřad podle místa svého trvalého bydliště. 

5. Fyzické osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny uposlechnout 
výzvy k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní výpomoci a 
vykonávat uloženou pracovní výpomoc. Osoby, kterým nelze pracovní výpomoc 
uložit nebo jsou od pracovní výpomoci osvobozeny,mohou poskytnout 
dobrovolnou pomoc. Vykonávat uloženou pracovní povinnost může fyzická osoba 
odmítnout, pokud by ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo 
pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. V případě, že fyzická 
osoba není schopna ze zdravotních důvodu uloženou pracovní výpomoc konat, 
doloží tuto skutečnost lékařským posudkem svého obvodního lékaře, který je 
povinen přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické osoby a posoudit 
zdravotní způsobilost osoby k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených 
na provedení prohlídky bude vyúčtován k tíži orgánu, který uložil pracovní 
výpomoc. 

Ad b) Povinnost poskytnout věcné prostředky 
Povinnost poskytnout věcný prostředek (movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, 
územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované 
služby) ukládá právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám 
hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit také starosta, který o 
uložení povinnosti následně informuje hejtmana. Ten kdo uložil povinnost poskytnout 
věcný prostředek zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl a současně 
mu vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o 
uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku nezbytné identifikační údaje věcného 
prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a 
poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 
Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a ostatní fyzické osoby jsou povinny 
poskytnout požadované věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu shora 
uvedených oprávněných orgánů krizového řízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 
Fyzická osoba bude poučena o možnosti odmítnout poskytnutí požadovaného věcného 
prostředku, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud 
jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. 
Ad c) Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 
staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení 
K realizaci a využití tohoto krizového opatření je nutný předchozí výslovný souhlas a 
písemný pokyn hejtmana Jihočeského kraje. 
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Čl.IV. 
Výjimky 

Poskytnutí věcných prostředků a pracovní výpomoc nelze uložit fyzickým osobám, které 
požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní výpomoc ostatním 
cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky 
a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak. 
Od pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let, osoby 
zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, plně invalidní osoby, poslanci 
a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily 
vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Dále jsou od pracovní výpomoc osvobozeny 
ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do třetího měsíce po 
porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán 
krizového řízení může osvobodit od pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom 
bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo 
majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení. Ženám lze uložit 
pouze takovou pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem. 
Osoby osvobozené od pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. 

 
Čl.V. 

Pokuty 
Za nesplnění povinností podle z.č. 240/2000 Sb. v době krizového stavu může orgán, který 
porušení povinnosti zjistil, uložit 

a) fyzické osobě pokutu do výše 50 000,-- Kč, 
b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 10 000 000,-- Kč. 

 
Čl.VI. 

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání 
pracovní výpomoci, náhrada škody 

Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku a vykonání 
pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada v rozsahu a za 
podmínek stanovených v § 35 z.č. 240/2000 Sb., v platném znění. Peněžní náhradu je 
povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti 
rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového 
stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu. 
Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti 
s krizovými opatřeními. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se 
prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. 
Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při 
uloženém poskytnutí věcných prostředků, náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při 
výkonu ložené pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci 
organizované činnosti, se poskytuje v rozsahu a za podmínek stanovených v § 36 z.č. 
240/2000 Sb. Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové 
opatření, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma. 
Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba 
písemně u příslušného orgánu krizového řízení, do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě 
dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení 
může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu 
k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. 
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Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako 
náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová 
situace a musela být nařízena krizová opatření. 

 
Čl.VII. 

Vztah ke správnímu řádu 
Na rozhodování a ukládání povinností podle z.č. 240/2000 Sb. se nevztahuje správní řád, 
s výjimkou řízení o uložení pokut podle § 34 citovaného zákona. 

 
Čl.VIII. 
Účinnost 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí 
ohrožení životů, zdraví, majetku, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 31.3.2006 v 
16.30 hodin. 
Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda 
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 
 

RNDr. Jan Zahradník v.r. 
hejtman Jihočeského kraje 

 
Vyvěšeno dne 31.3.2006 v 16.30 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav 
nebezpečí vyhlášen. 
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3/2006 
ROZHODNUTÍ 

HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE 
O ZRUŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ PRO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 

Podle § 3 odstavce 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), 

zrušuji stav nebezpečí od 24.00 hodin dne 28. dubna 2006 
vyhlášený rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2006 ze dne 31. března 2006 na 

území Jihočeského kraje 
území obcí: 

Týn nad Vltavou, Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, 
Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Všemyslice, 

Žimutice, 
 

I. 
Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší krizová opatření vyhlášená rozhodnutím 
hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2006 ze dne 31. března 2006. 
 

II. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 28. dubna 2006 v 24.00 hodin. 
 

RNDr. Jan Zahradník v.r. 
hejtman Jihočeského kraje 
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1/2009 
ROZHODNUTÍ 

HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE 
O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ PRO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 

Změna: 2/2009 
 

Čl. I. 
Vyhlášení stavu nebezpečí 

Podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), 

vyhlašuji 
pro území části Jihočeského kraje 

 
Obec s rozšířenou působností Písek 

- Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, 
Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, 
Minice, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerezce, Nevězice, Olešná, Orlík nad 
Vltavou, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I., Probulov, Protivín, Předotice, Putim, 
Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, 
Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár. 

 
Obec s rozšířenou působností Prachatice 

- Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, 
Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, 
Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, 
Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, 
Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, 
Žernovice. 

 
Obec s rozšířenou působností Strakonice 

- Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, 
Dřešín, Hlupín, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, 
Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice, 
Malenice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, 
Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, 
Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, 
Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice 
nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, 
Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. 

 
Obec s rozšířenou působností Vodňany 

- Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, 
Libějovice, Pivkovice, Měkynec, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany. 

 
na dobu od 28.06.2009 čas 10:00 hod. do 17.07.2009 čas 24:00 hod. 

stav nebezpečí 
 

z důvodu bezprostředního ohrožení životů, zdraví a majetku a k vytvoření podmínek pro 
provádění záchranných a likvidačních prací a plnění neodkladných úkolů spojených s 
řešením krizové situace nastalé v důsledku dosažení III.stupňů povodňové aktivity na 
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tocích Blanice, Volyňka, Otava, Bezdrevský (Netolický) a Zlatý potok s průtoky 
dosahujícími hodnoty Q50. Na základě doporučení povodňové komise Jihočeského kraje, 
kdy rozsah povodní přesahuje území více obcí s rozšířenou působností a není již možné 
odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného 
systému, jsem rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí. 

 
Čl. II. 

Koordinace a organizace činností 
Podle § 14 odst. 3 z..č. 240/2000 Sb., přebírám od okamžiku účinnosti tohoto rozhodnutí v 
rozsahu a za podmínek stanovených krizovým zákonem koordinaci záchranných a 
likvidačních prací, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně 
veřejného zdraví, organizaci a koordinaci evakuace, nouzového ubytování, nouzového 
zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití 
obyvatelstva, ve spolupráci s ostatními složkami a orgány zajištění ochrany majetku a 
veřejného pořádku na území, kde bude provedena evakuace. Současně přebírám organizaci 
a koordinaci humanitární pomoci a ochranu práv a oprávněných zájmů krizovou situací 
bezprostředně 

 
Čl. III. 

Krizová opatření 
K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 odst. 
5 z.č. 240/2000 Sb., 
tato krizová opatření 

a) ukládání pracovní výpomoci, 
b) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky, 
c) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
Krizová opatření se využijí jen za podmínek stanovených dále tímto rozhodnutím, v 
rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace a v souladu se zákonem č. 
240/2000 Sb.  

 
Ad a) Pracovní výpomoc 

1. Podle § 14 odst. 5 písm. a) z.č. 240/2000 Sb., ukládám fyzickým osobám, které 
jsou státními občany České republiky pracovní výpomoc. Toto opatření se využije 
jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. 

2. Pracovní výpomoc fyzickým osobám ukládá starosta obce, na jejímž území je 
vyhlášen stav nebezpečí. Po ukončení této povinnosti vydá obec fyzickým osobám 
potvrzení. Potvrzení obsahuje, zejména osobní údaje fyzické osoby, den zahájení a 
ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, 
poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 

3. Osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny se dostavit 
neprodleně na výzvu starosty obce na obecní úřad podle místa trvalého bydliště. 

4. Fyzické osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny uposlechnout 
výzvy k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní výpomoci a 
vykonávat uloženou pracovní výpomoc. Osoby, kterým nelze pracovní výpomoc 
uložit nebo jsou od pracovní výpomoci osvobozeny, mohou poskytnout 
dobrovolnou pomoc. Vykonávat uloženou pracovní povinnost může fyzická osoba 
odmítnout, pokud by ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo 
pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. V případě, že fyzická 
osoba není schopna ze zdravotních důvodů uloženou pracovní výpomoc konat, 
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doloží tuto skutečnost lékařským posudkem svého praktického lékařem, který je 
povinen přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické osoby a posoudit 
její zdravotní způsobilost k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených na 
provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži orgánu, který uložil pracovní výpomoc. 

Ad b) Povinnost poskytnout věcné prostředky 
1. Podle § 14 odst. 5 písm.a) z.č. 240/2000 Sb., ukládám právnickým osobám, 

podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám povinnost poskytnout věcné 
prostředky nebo věcné prostředky s obsluhou k řešení krizové situace. Toto 
opatření se využije jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové 
situace. Věcnými prostředky jsou movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, 
územních samosprávných celků a právnických nebo fyzických osob nebo jimi 
poskytované služby, které lze využít při řešení krizových situací. Povinnost 
poskytnout věcný prostředek ukládá právnickým osobám, podnikajícím fyzickým 
osobám a ostatním fyzickým osobám hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn 
tuto povinnost uložit těmto osobám také starosta obce, na jejímž území byl 
vyhlášen stav nebezpečí. Starosta obce o uložení povinnosti neprodleně informuje 
hejtmana cestou OPIS HZS Jihočeského kraje. Ten, kdo uložil povinnost 
poskytnout věcný prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek 
poskytl a současně mu vydá potvrzení o jeho využití. Potvrzení obsahuje zejména 
údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační 
údaje věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného 
prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, 
který potvrzení vydal. 

2. Hejtman může uložit povinnost poskytnout věcný prostředek pouze fyzickým 
osobám, které mají na území kraje, kde je vyhlášen stav nebezpečí, přihlášený 
trvalý pobyt, dále právnickým osobám, které mají na tomto území sídlo právnické 
osoby nebo její organizační složky a podnikajícím fyzickým osobám, které mají na 
území kraje, kde je vyhlášen stav nebezpečí místo podnikání. 

3. Při nebezpečí z prodlení může starosta obce uložit povinnost poskytnout věcné 
prostředky pouze fyzickým osobám, které mají ve správním obvodu obce, na jejímž 
území je vyhlášen stav nebezpečí, přihlášený trvalý pobyt, právnickým osobám, 
které mají ve správním obvodu sídlo právnické osoby nebo její organizační složky 
a podnikajícím fyzickým osobám, které mají ve správním obvodu obce místo 
podnikání. 

4. Hejtman nebo starosta, který uložil povinnost poskytnout věcný prostředek, 
zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl a současně mu vydá 
potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o 
uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje 
věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav 
opotřebení a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení 
vydal. 

5. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny poskytnout požadované 
věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu shora uvedených 
oprávněných orgánů krizového řízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 
Fyzická osoba bude poučena o možnosti odmítnout poskytnutí požadovaného 
věcného prostředku, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných 
osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. 

Ad c) Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 
staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení 
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K realizaci a využití tohoto krizového opatření je nutný předchozí výslovný souhlas a 
písemný pokyn hejtmana kraje. 

 
Čl. IV. 

Výjimky 
Poskytnutí věcných prostředků a pracovní výpomoc nelze uložit fyzickým osobám, které 
požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní výpomoc ostatním 
cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky 
a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak. 
Od pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let, osoby 
zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, plně invalidní osoby, poslanci 
a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily 
vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Dále jsou od pracovní výpomoc osvobozeny 
ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do třetího měsíce po 
porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán 
krizového řízení může osvobodit od pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom 
bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo 
majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení. Ženám lze uložit 
pouze takovou pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem. 
Osoby osvobozené od pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. 

 
Čl. V. 
Pokuty 

Za nesplnění povinností podle z.č. 240/2000 Sb., v době krizového stavu může orgán, který 
porušení povinnosti zjistil, uložit 
a) fyzické osobě pokutu do výše 50 000,-- Kč, 
b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 10 000 000,- Kč. 

 
Čl. VI. 

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání 
pracovní výpomoci, náhrada škody 

Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku a vykonání 
pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada v rozsahu a za 
podmínek stanovených v § 35 z.č. 240/2000 Sb., v platném znění. Peněžní náhradu je 
povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti 
rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového 
stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu. 
Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti 
s krizovými opatřeními. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se 
prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. 
Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při 
uloženém poskytnutí věcných prostředků, náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při 
výkonu uložené pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci 
organizované činnosti, se poskytuje v rozsahu a za podmínek stanovených v § 36 z.č. 
240/2000 Sb. 
Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření, při 
němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma. Nárok na náhradu škody s uvedením 
důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového 
řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, 
jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele 
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přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale 
nejdéle do 5 let od vzniku škody. Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení 
nákladů, které vynaložil jako náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v 
jejímž důsledku vznikla krizová situace a musela být nařízena krizová opatření. 

 
Čl. VII. 

Vztah ke správnímu řádu 
Na rozhodování a ukládání povinností podle z.č. 240/2000 Sb., se nevztahuje správní řád, s 
výjimkou řízení o uložení pokut podle § 34 citovaného zákona. 

 
Čl. VIII. 
Účinnost 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí 
ohrožení životů, zdraví, majetku, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 28.06.2009 v 
10:00 hodin. Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman 
nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 
 

Mgr. Jiří Zimola v.r. 
hejtman Jihočeského kraje 

 
Vyvěšeno dne 28.6.2009 v 11:00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského 

kraje. Rozhodnutí zveřejní starosta obce na úředních deskách obecních úřadů na území, 
kde je stav nebezpečí vyhlášen. 
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2/2009 
ROZHODNUTÍ 

HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE 
O VYHLÁŠENÍ A PRODLOUŽENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

Čl. I. 
Vyhlášení stavu nebezpečí 

Podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), 

vyhlašuji 
pro území části Jihočeského kraje 

Obec s rozšířenou působností Vimperk 
- Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, 

Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, Šumavské 
Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná 

 
na dobu od 29.06.2009 čas 17:00 hod. do 17.07.2009 čas 24:00 hod. 

stav nebezpečí 
 

z důvodu bezprostředního ohrožení životů, zdraví a majetku a k vytvoření podmínek pro 
provádění záchranných a likvidačních prací a plnění neodkladných úkolů spojených s 
řešením krizové situace nastalé v důsledku dosažení III.stupňů povodňové aktivity na toku 
Volyňka s průtokem dosahujícím hodnoty Q50. Na základě doporučení povodňové komise 
Jihočeského kraje, kdy rozsah povodní přesahuje území více obcí s rozšířenou působností a 
není již možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného 
záchranného systému, jsem rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí na tomto území. 

 
Čl. II. 

Koordinace a organizace činností 
Podle § 14 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb. (dále jen „krizový zákon) přebírám od okamžiku 
účinnosti tohoto rozhodnutí v rozsahu a za podmínek stanovených krizovým zákonem 
koordinaci záchranných a likvidačních prací, poskytování zdravotnické pomoci, provádění 
opatření k ochraně veřejného zdraví, organizaci a koordinaci evakuace, nouzového 
ubytování, nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými 
prostředky k přežití obyvatelstva, ve spolupráci s ostatními složkami a orgány zajištění 
ochrany majetku a veřejného pořádku na území, kde bude provedena evakuace. Současně 
přebírám organizaci a koordinaci humanitární pomoci a ochranu práv a oprávněných zájmů 
bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné a práce prováděné v 
zájmu ochrany života a zdraví osob. 

 
Čl. III. 

Krizová opatření 
K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 odst. 
5 krizového zákona, 
tato krizová opatření 

a) ukládání pracovní výpomoci, 
a) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky, 
b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
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Krizová opatření se využijí jen za podmínek stanovených dále tímto rozhodnutím, v 
rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace a v souladu se zákonem č. 
240/2000 Sb. 
Ad a) Pracovní výpomoc 

1. Podle § 14 odst. 5 písm. a) krizového zákona, ukládám fyzickým osobám, které 
jsou státními občany České republiky pracovní výpomoc. Toto opatření se využije 
jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. 

2. Pracovní výpomoc fyzickým osobám ukládá starosta obce, na jejímž území je 
vyhlášen stav nebezpečí. Po ukončení této povinnosti vydá obec fyzickým osobám 
potvrzení. Potvrzení obsahuje, zejména osobní údaje fyzické osoby, den zahájení a 
ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, 
poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 

3. Osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny se dostavit 
neprodleně na výzvu starosty obce na obecní úřad podle místa trvalého bydliště. 

4. Fyzické osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny uposlechnout 
výzvy k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní výpomoci a 
vykonávat uloženou pracovní výpomoc. Osoby, kterým nelze pracovní výpomoc 
uložit nebo jsou od pracovní výpomoci osvobozeny, mohou poskytnout 
dobrovolnou pomoc. Vykonávat uloženou pracovní povinnost může fyzická osoba 
odmítnout, pokud by ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo 
pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. V případě, že fyzická 
osoba není schopna ze zdravotních důvodů uloženou pracovní výpomoc konat, 
doloží tuto skutečnost lékařským posudkem svého praktického lékařem, který je 
povinen přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické osoby a posoudit 
její zdravotní způsobilost k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených na 
provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži orgánu, který uložil pracovní výpomoc. 

Ad b) Povinnost poskytnout věcné prostředky 
1. Podle § 14 odst. 5 písm.a) krizového zákona ukládám právnickým osobám, 

podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám povinnost poskytnout věcné 
prostředky nebo věcné prostředky s obsluhou k řešení krizové situace. Toto 
opatření se využije jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové 
situace. Věcnými prostředky jsou movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, 
územních samosprávných celků a právnických nebo fyzických osob nebo jimi 
poskytované služby, které lze využít při řešení krizových situací. Povinnost 
poskytnout určitý věcný prostředek k plnění úkolu k řešení krizové situace ukládá 
právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a ostatním fyzickým osobám 
hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit těmto osobám 
také starosta obce, na jejímž území byl vyhlášen stav nebezpečí. Starosta obce o 
uložení povinnosti neprodleně informuje hejtmana cestou OPIS HZS Jihočeského 
kraje. Ten, kdo uložil povinnost poskytnout věcný prostředek, zabezpečí jeho 
vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl a současně mu vydá potvrzení o jeho 
využití. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi 
věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum a 
hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, 
poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 

2. Hejtman může uložit povinnost poskytnout věcný prostředek pouze fyzickým 
osobám, které mají na území kraje, kde je vyhlášen stav nebezpečí, přihlášený 
trvalý pobyt, dále právnickým osobám, které mají na tomto území sídlo právnické 
osoby nebo její organizační složky a podnikajícím fyzickým osobám, které mají na 
území kraje, kde je vyhlášen stav nebezpečí místo podnikání. 
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3. Při nebezpečí z prodlení může starosta obce uložit povinnost poskytnout věcné 
prostředky pouze fyzickým osobám, které mají ve správním obvodu obce, na jejímž 
území je vyhlášen stav nebezpečí, přihlášený trvalý pobyt, právnickým osobám, 
které mají ve správním obvodu sídlo právnické osoby nebo její organizační složky 
a podnikajícím fyzickým osobám, které mají ve správním obvodu obce místo 
podnikání. 

4. Hejtman nebo starosta, který uložil povinnost poskytnout věcný prostředek, 
zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl a současně mu vydá 
potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o 
uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje 
věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav 
opotřebení a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení 
vydal. 

5. 5 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny poskytnout 
požadované věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu shora 
uvedených oprávněných orgánů krizového řízení, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Fyzická osoba bude poučena o možnosti odmítnout poskytnutí požadovaného 
věcného prostředku, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných 
osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. 

Ad c) Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 
staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení 
Toto krizového opatření bude prováděno jen na základě předchozího výslovného souhlasu 
hejtmana kraje nebo na jeho písemný pokyn. 

 
Čl. IV. 

Výjimky 
Poskytnutí věcných prostředků a pracovní výpomoc nelze uložit fyzickým osobám, které 
požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní výpomoc ostatním 
cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky 
a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak. 
Od pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let, osoby 
zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, plně invalidní osoby, poslanci 
a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily 
vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Dále jsou od pracovní výpomoc osvobozeny 
ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do třetího měsíce po 
porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán 
krizového řízení může osvobodit od pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom 
bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo 
majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení. Ženám lze uložit 
pouze takovou pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem. 
Osoby osvobozené od pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. 

 
Čl. V. 
Pokuty 

Za nesplnění povinností podle krizového zákona v době krizového stavu může orgán, který 
porušení povinnosti zjistil, uložit 

a) fyzické osobě pokutu do výše 50 000,-- Kč, 
b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 10 000 000,- Kč. 
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Čl. VI. 
Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání 
pracovní výpomoci, náhrada škody 
Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku a vykonání 
pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada v rozsahu a za 
podmínek stanovených v § 35 krizového zákona. Peněžní náhradu je povinen vyplatit 
orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní 
náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož 
důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu. 
Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti 
s krizovými opatřeními. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se 
prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. 
Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při 
uloženém poskytnutí věcných prostředků, náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při 
výkonu uložené pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci 
organizované činnosti, se poskytuje v rozsahu a za podmínek stanovených v § 36 
krizového zákona. Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil 
krizové opatření, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma. 
Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba 
písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě 
dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení 
může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu 
k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. 
Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako 
náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová 
situace a musela být nařízena krizová opatření. 

 
Čl. VII. 

Vztah ke správnímu řádu 
Na rozhodování a ukládání povinností podle z.č. 240/2000 Sb., se nevztahuje správní řád, s 
výjimkou řízení o uložení pokut podle § 34 citovaného zákona. 
 

Současně prodlužuji stav nebezpečí 
na dobu od 05.07.2009 čas 24:00 hod. do 17.07.2009 čas 24:00 hodin 

vydaný Rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje č.1 ze dne 28.06.2009 na území 
Jihočeského kraje 

Obec s rozšířenou působností Písek 
- Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, 
Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, 
Minice, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerezce, Nevězice, Olešná, Orlík nad 
Vltavou, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I., Probulov, Protivín, Předotice, Putim, 
Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, 
Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár. 
Obec s rozšířenou působností Prachatice 
- Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, 
Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, 
Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, 
Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, 
Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, 
Žernovice. 
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Obec s rozšířenou působností Strakonice 
- Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, 
Dřešín, Hlupín, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, 
Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice, 
Malenice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, 
Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, 
Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, 
Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice 
nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice Třešovice, Úlehle, 
Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. 
Obec s rozšířenou působností Vodňany 
- Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, 
Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany. 

 
Čl. VIII 
Účinnost 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí 
ohrožení životů, zdraví a majetku, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 29.06.2009 v 
17:00 hodin. Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman 
nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 
 

Mgr. Jiří Zimola v.r. 
hejtman Jihočeského kraje 

 
Vyvěšeno dne 29.06.2009 v 17:00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. Rozhodnutí zveřejní starosta obce na úředních deskách obecních úřadů na území, 
kde je stav nebezpečí vyhlášen. 
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3/2009 
ROZHODNUTÍ 

HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE 
O ZRUŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

Podle § 3 odstavce 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon) 

ruším 
STAV NEBEZPEČÍ 

na území části Jihočeského kraje 
vyhlášený Rozhodnutím č. 1/2009 hejtmana Jihočeského kraje ze dne 28.06.2009 od 10:00 
hodin dne 28.06.2009 do 24:00 hodin dne 05.07.2009 a Rozhodnutím č. 2/2009 hejtmana 
Jihočeského kraje ze dne 29.06.2009 od 10:00 hodin dne 29.06.2009 do 24:00 hodin dne 

17.07.2009 na území povodněmi zasažených obcí: 
Obec s rozšířenou působností Písek 

- Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, 
Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, 
Minice, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Olešná, Orlík nad 

Vltavou, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I., Probulov, Protivín, Předotice, Putim, 
Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, 

Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár. 
Obec s rozšířenou působností Prachatice 

- Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, 
Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, 

Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, 
Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, 

Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, 
Žernovice. 

Obec s rozšířenou působností Strakonice 
- Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, 

Dřešín, Hlupín, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, 
Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice, 
Malenice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, 

Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, 
Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, 

Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice 
nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice Třešovice, Úlehle, 

Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. 
Obec s rozšířenou působností Vodňany 

- Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, 
Libějovice, Měkynec, Pivkonice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany. 

Obec s rozšířenou působností Vimperk 
- Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, 
Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, 

Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná 
 

I. 
Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší krizová opatření vyhlášená Rozhodnutím 

hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2009 o vyhlášení stavu nebezpečí ze dne 28.06.2009 a 
Rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2009 o vyhlášení a prodloužení stavu 

nebezpečí ze dne 29.06.2009. 
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II. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 09.07.2009 ve 24:00 hodin 
Mgr.Jiří Zimola v.r. 

hejtman Jihočeského kraje 
 

Vyvěšeno dne 9.07.2009 v 12:00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. Rozhodnutí zveřejní starosta obce na úředních deskách obecních úřadů na území, 

kde je stav nebezpečí vyhlášen. 
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Příloha č. 4 

Vyhlášené stavy nebezpe čí v Jihomoravském kraji 
 

1/2002 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 17. července 2002 o vyhlášení stavu nebezpečí pro 
část území Jihomoravského kraje na základě § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a zákona č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 

 
Čl.1 

Předmět rozhodnutí 
Předmětem rozhodnutí je situace vyvolaná v povodí řeky Olešnice, Hodonínka a s touto 
situací spojené mimořádné záplavy, které nelze již zvládnout správními úřady v zasažené 
oblasti ani složkami integrovaného záchranného systému. V povodí řeky Olešnice, 
Hodonínka jsou zasaženy tyto města a obce okresu Blansko: Olešnice, Crhov, Hodonín, 
Kunštát, Zbraslavec. 
 

Čl.2 
Vyhlášení 

Na základě § 3 odst. 3 zák. č. 240/2000 Sb., vyhlašuji pro okres Blansko, pro teritorium 
záplavami dotčených měst a obcí: Olešnice, Crhov, Hodonín, Kunštát, Zbraslavec, na 20 
dnů stav nebezpečí. 
 

Čl.3 
Krizová opatření 

V rámci vyhlášení stavu nebezpečí pro dotčenou oblast okresu Blansko na základě § 20,   
odst. 1 zák. č. 240/2000 Sb., nařizuji provést dle § 17 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 240/2000 Sb. 
tato krizová opatření:  

- uložení pracovní výpomoci, 
- provádět stavby a stavební práce, terénní úpravy, nebo odstraňovat stavby za 

účelem zmírnění, nebo odvrácení ohrožení, 
- použití občanů povinných civilní službou k realizaci krizových opatření, 
- zabezpečit zásobování pitnou vodou a zpřístupnění postižených oblastí 

(komunikace, telekomunikace, zásobování energiemi), 
- přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení ozbrojených 

bezpečnostních a hasičských záchranných sborů, 
- dále dle situace, nebo změny krizových opatření, která budou rozhodnutím 

upřesněna. 
 

Čl.4 
Ukládání povinností 

Na rozhodování a ukládání povinností dle tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní řád dle 
§ 38 zákona č. 240/2000 Sb. s výjimkou § 34 tohoto zákona o ukládání pokut. 
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Čl.5 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, Okresního úřadu Blansko a úředních deskách dotčených měst a 
obcí. 
 

Hejtman Jihomoravského kraje: 
Ing. Stanislav Juránek v.r. 
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385/2004 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Jihomoravského kraje 
ze dne 1.9.2004 

o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Jihomoravského kraje 
na základě § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
 

Čl.1 
Předmět rozhodnutí 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí, které se vydává k odvrácení ohrožení vyvolaného 
sesuvem skalního masivu ve městě Oslavany, v Havířské ulici. 
 

Čl.2 
Vyhlášení 

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., vyhlašuji z důvodů ohrožení života, 
zdraví a majetku od 9.00 hod. dne 1.9.2004 do 24.00 hod. dne 30.9.2004 
pro část území Jihomoravského kraje město Oslavany ulici Havířskou stav nebezpečí 
 

Čl.3 
Krizová opatření a jejich rozsah 

I. V rámci vyhlášení stavu nebezpečí pro dotčenou oblast stanovuji tato krizová opatření a 
jejich rozsah: 

- bezodkladné provádění stavebních prací a terénních úprav za účelem zmírnění nebo 
odvrácení ohrožení, 

- evakuace osob, 
- zajištění náhradního ubytování obyvatelstva, 
- zajištění ochrany majetku evakuovaného obyvatelstva, 
- regulace a odklon dopravy, 
- uzávěra místa události. 

Stanovená opatření se využijí jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro zmírnění a 
odvrácení ohrožení. Dle situace rozhodnu o dalších krizových opatřeních nebo o změnách 
uvedených krizových opatřeních. 
II. Podle § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se toto rozhodnutí vyvěsí na 
úřední desce městského úřadu města Oslavany. 
 

Čl.4 
Ukládání povinností 

Na rozhodování a ukládání povinností dle tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní řád dle 
§ 38 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., s výjimkou § 34 tohoto zákona o ukládání pokut. 
 

Čl.5 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.9.2004. 
Ing. Stanislav Juránek, v. r. 

hejtman 
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403/2004 (JM) 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Jihomoravského kraje 
ze dne 22.9.2004 

o zrušení stavu nebezpečí pro část území Jihomoravského kraje na základě § 3 odst. 8 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění zákona č. 320/2002 Sb. 
 

Čl.1 
Předmět rozhodnutí 

Rozhodnutí o ukončení stavu nebezpečí vyhlášeného rozhodnutím hejtmana 
Jihomoravského kraje ze dne 1.9.2004, vyhlášeném ve Věstníku právních předpisů 
Jihomoravského kraje pod číslem 385/2004 Věstníku, pro část území Jihomoravského 
kraje město Oslavany ulici Havířskou k odvrácení ohrožení vyvolaného sesuvem skalního 
masivu. 
 

Čl.2 
Zrušení 

I. Na základě § 3 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., ruším dnem 23. 9. 2004 od 9.00 
hodin stav nebezpečí pro část území Jihomoravského kraje město Oslavany ulici 
Havířskou vyhlášený rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 1.9.2004, 
vyhlášeném ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje pod číslem 385/2004 
Věstníku, včetně všech stanovených krizových opatření. 
II. Podle § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se toto rozhodnutí vyvěsí na 
úřední desce Městského úřadu města Oslavany a na úřední desce Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. 
 

Čl.3 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 23.9.2004. 
 

Ing. Stanislav Juránek, v. r. 
hejtman 
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1/2006 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Jihomoravského kraje 
ze dne 30.3.2006 

o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihomoravského kraje 
na základě § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
 

Čl.1 
Předmět rozhodnutí 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí se vydává jako bezodkladné opatření k odvrácení 
ohrožení území Jihomoravského kraje a příhraničních regionů Slovenské republiky a 
Rakouska, vyvolaných povodňovou situací na území Jihomoravského kraje, která je 
způsobena táním sněhu a nepříznivou povětrnostní situací. 
 

Čl.2 
Vyhlášení 

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., vyhlašuji z důvodů ohrožení území 
Jihomoravského kraje povodněmi  

od 08.30 hod. dne 30.3.2006 do 24.00 hod. dne 12.4.2006 
pro celé území Jihomoravského kraje stav nebezpečí 
 

Čl.3 
Krizová opatření a jejich rozsah 

(1) V rámci vyhlášení stavu nebezpečí pro dotčenou oblast stanovuji tato krizová opatření 
a jejich rozsah: 

a) bezodkladné provádění stavebních prací a terénních úprav za účelem zmírnění nebo 
odvrácení ohrožení, 

b) evakuace osob, 
c) uzávěra místa události, 
d) zajištění ochrany majetku evakuovaného obyvatelstva, 
e) ukládání pracovní výpomoci, 
f) povinnost poskytnout věcné prostředky 
g) regulace a odklon dopravy, 
h) zajištění náhradního ubytování obyvatelstva. 

(2) V rámci vyhlášení stavu nebezpečí pro dotčenou oblast stanovuji v souladu s 
ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 
stavy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tato regulační 
opatření: 

a) uložení povinnosti právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě dodávat 
výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání, 

b) uložení povinnosti právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě skladovat ve 
svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho 
následků, 

c) uložení povinnosti právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě přemístit 
dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní prostředky 
movité povahy a zásoby na určené místo, 

d) součástí rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí jsou i neveřejné přílohy "Uložení 
povinnosti krajským hejtmanem povinné osobě", které ukládají konkrétní 
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povinnosti právnickým osobám nebo fyzickým osobám uvedených pod písmeny a) 
až c) tohoto odstavce, 

e) starosta obce s rozšířenou působností při uložení povinností právnickým osobám 
nebo fyzickým podnikajícím osobám, které mají sídlo podniku nebo organizační 
složky v příslušném územním obvodu, postupuje při vydávání uložení povinnosti v 
souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů. 

(3) Krizová opatření uvedená v odst. 1 písm. a, b, c, d, e, f,) se vztahují na katastrální 
území obcí které leží na vodním toku Morava, Kyjovka, Radějovka, Velička, Dyje, 
Želetavka, Jevišovka, Jihlava, Oslava, Rokytná, Svitava, Svratka, Bobrava, Litava, 
Loučka, Haná a v území bezprostředně souvisejícím s povodňovými jevy uvedených 
vodních toků. Dále se opatření uvedená v odst. 1 písm. a, b, c, d e, f,) vztahují na obec 
Sloup (ORP Blansko) a Podolí (ORP Šlapanice).  
(4) Stanovená opatření se využijí jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro zmírnění a 
odvrácení ohrožení. 
(5) Dle situace rozhodnu o dalších krizových opatřeních nebo o změnách uvedených 
krizových opatřeních. 
(6) Podle § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se toto rozhodnutí vyvěsí na 
úředních deskách městských a obecních úřadů obcí uvedených v článku 3, odst. 3 tohoto 
rozhodnutí. 
 

Čl.4 
Ukládání povinností 

Na rozhodování a ukládání povinností dle tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní řád dle 
§ 38 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., s výjimkou § 34 tohoto zákona o ukládání pokut.  
 

Čl.5 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 30.3.2006 
 

Ing. Stanislav Juránek, v. r. 
hejtman 
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Příloha č. 5 

Vyhlášený stav nebezpe čí v Královéhradeckém kraji 
 

ROZHODNUTÍ 
O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ 

Č.j.: 9782/H/2006 
Hradec Králové, 24.4.2006 

Hejtman Královéhradeckého kraje podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, s účinností od 15:00 hodin dne 24.4.2006 
 

I. vyhlašuje stav nebezpečí 
na žádost primátora Statutárního města Hradec Králové - obecní úřad s rozšířenou 
působností, pro území obce Libčany a to na dobu 10 následujících dnů ode dne účinnosti 
tohoto rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí. 
Stav nebezpečí se vyhlašuje z důvodu značného ohrožení životů, zdraví, životního 
prostředí v souvislosti s množstvím nebezpečných látek a přípravků uložených 
nezjištěnými subjekty, a nacházejících se v areálu firmy SNOG HK, s.r.o. na území obce 
Libčany a možné ohrožení nelze odvrátit běžnou činností správních úřadů. 
 

II. stanoví krizová opatření a jejich rozsah 
S účinností tohoto rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí se stanovují krizová opatření 
pro katastrální území obce Libčany, parcely č. 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 
272/1, 272/2, 272/4, 272/5, 272/9, 272/10, 272/11, 272/12, 273 

a) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na postiženém území, s výjimkou osob 
provádějících záchranné a likvidační práce podle pokynů krizového štábu, 

b) pracovní výpomoc a povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové 
situace, 

c) provádění terénních úprav, je-li to v souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné 
pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení. 

Uvedená krizová opatření bude konkretizovat primátor Statutárního města Hradec Králové 
- obecní úřad s rozšířenou působností, pro obec Libčany podle místních potřeb a podmínek 
řešení krizové situace. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 24. dubna 2006, v 15:00 hodin. Jeho platnost 
končí dnem 4. května 2006, ve 24.00 hodin.  
 

Ing. Pavel Bradík v.r. 
hejtman 
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Příloha č. 6  

Vyhlášený stav nebezpe čí v Moravskoslezském kraji 
 

Rozhodnutí 
hejtmana Moravskoslezského kraje č. 1/2009 

o vyhlášení stavu nebezpečí 
 

I. 
Stav nebezpečí vyhlašují v souladu s § 3 odstavcem 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
pro část území Moravskoslezského kraje vymezenou následujícími obcemi s rozšířenou 
působností a jejich správním územím: 

 
Nový Jičín, Bílovec, Odry, Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm. 

 
Důvodem vyhlášení krizového stavu jsou povodně na vodních tocích protékajících územím 
výše uvedených obcí s rozšířenou působností. Na základě doporučení Povodňové komise 
Moravskoslezského kraje a za stavu, kdy není již možné odvrátit bezprostřední ohrožení 
životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v zasažených územích běžnou činností správních 
úřadů a složek integrovaného záchranného systému, jsem rozhodl o vyhlášení stavu 
nebezpečí na dobu 
 

od 25. 6. 2009 čas 03:30 hod. do 24. 7. 2009 čas 24:00 hod. 
 

II. 
Krizová opatření a jejich rozsah 

K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 
odstavce 5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., tato krizová opatření: 

a) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky, 
b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
c) hlášení přechodné změny pobytu osob, 
d) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení, ozbrojených 

bezpečnostních sborů a jednotek požární ochrany, popřípadě dalších složek 
integrovaného záchranného systému. 

 
 

Ing. Jaroslav Palas v.r. 
hejtman kraje 
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Příloha č. 7  

Vyhlášené stavy nebezpe čí v Olomouckém kraji 
 

1/2004 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Olomouckého kraje 
o vyhlášení stavu nebezpečí 

 
I. 

V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 3 
odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), vyhlašuji stav nebezpečí. 
 

II. 
Stav nebezpečí se vyhlašuje pro část území Olomouckého kraje tvořenou katastrálním 
územím Litovel a katastrálním územím Chořelice na dobu od 9. 6. 2004, 21.00 hodin do 8. 
7. 2004, 24.00 hodin. Stav nebezpečí se vyhlašuje z důvodu ochrany životů a zdraví 
obyvatel a ochrany majetku v souvislosti s odstraňováním následků živelní pohromy.  
 

III. 
Stanovují se tato krizová opatření a jejich rozsah:  

a) provedení evakuace osob z ohrožených prostorů,  
b) nouzové ubytování obyvatelstva,  
c) ochrana evakuované oblasti,  
d) bezodkladné stavby, stavební práce, terénní úpravy nebo odstranění staveb za 

účelem zmírnění anebo odvrácení ohrožení,  
e) pravidelné informování a varování obyvatelstva na ohroženém území.  

 
IV. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení krizového stavu 9. 6. 2004 v 
21.00 hodin. 
 

Ing. Jan Březina, 
hejtman 
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ROZHODNUTÍ 
hejtmana Olomouckého kraje 

o zrušení stavu nebezpečí 
 

I. 
V souladu s § 61 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 3 odst. 8 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  
ruším stav nebezpečí, 
který byl vyhlášen rozhodnutím ze dne 9.6.2004 pro část území Olomouckého kraje 
tvořenou katastrálním územím Litovel a katastrálním územím Chořelice z důvodu ochrany 
životů a zdraví obyvatel a ochrany majetku v souvislosti s odstraňováním následků živelní 
pohromy. Stav nebezpečí se zrušuje ke dni 16.6.2004, 13.15 hod.  
 

II. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.6.2004 v 13.15 hod. 
 

Ing. Jan Březina 
hejtman 
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ROZHODNUTÍ 
hejtmana Olomouckého kraje 
o vyhlášení stavu nebezpečí 

 
I. 

V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 3 
odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), z důvodu vzniku povodně velkého rozsahu způsobené vzestupem hladiny řeky 
Moravy, ohrožení životů a zdraví lidí a možnosti vzniku značných materiálních škod a z 
důvodu zabezpečení záchranných a likvidačních prací vyhlašuji  

od 22:00 hodin dne 31. března 2006 
stav nebezpečí 

 
II. 

Stav nebezpečí se vyhlašuje pro část území Olomouckého kraje vymezeného správním 
územím obce s rozšířenou působností: Litovel a Olomouc na dobu od 31. března 2006 
22:00 hodin do 7. dubna 2006 18:00 hodin. 
Stav nebezpečí se vyhlašuje z důvodu ochrany životů a zdraví obyvatel a ochrany majetku 
v souvislosti s odstraňováním následků živelní pohromy.  
 

III. 
Na základě § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), nařizuji tato krizová opatření a jejich rozsah: 

- Ukládám starostům provedení evakuace obyvatelstva z ohrožených území podle 
konkrétní situace. 

- Ukládám starostům zajistit nouzové ubytování evakuovaného obyvatelstva z 
ohrožených území podle konkrétní situace. 

- Ukládám všem složkám Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje 
podílet se na záchranných a likvidačních pracích podle pokynů orgánů krizového 
řízení. 

- Ukládám starostům pravidelně informovat a varovat obyvatelstvo v ohroženém 
území. 

Podle § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ukládám hromadným informačním prostředkům zveřejnit toto rozhodnutí 
neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu.  

 
IV. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení krizového stavu dne 31. března 
2006 ve 22:00 hodin. 
 

RNDr. Ivan Kosatík 
hejtman Olomouckého kraje 
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1/2009 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Olomouckého kraje 
o vyhlášení stavu nebezpečí 

Změna: 2/2009 
 

I. 
Vyhlášení stavu nebezpečí 

Stav nebezpečí vyhlašuji v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro správní území obce s 
rozšířenou působností Jeseník na území Olomouckého kraje. 
Důvodem vyhlášení krizového stavu jsou povodně na vodních tocích protékajících územím 
výše uvedené obce s rozšířenou působností. Za stavu, kdy není již možné odvrátit 
bezprostřední ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v zasažených územích 
běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, jsem 
rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí na dobu 

od 27.6.2009 14.00 hodin do 15.7.2009 
 

II. 
Krizová opatření a jejich rozsah 

K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 odst. 
5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový 
zákon), tato krizová opatření: 

a) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky, 
b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
c) hlášení přechodné změny pobytu osob, 
d) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení, ozborojených 

bezpečnostních sborů a jednotek požární ochrany, popřípadě dalších složek 
integrovaného záchranného systému. 

 
III. 

Účinnost 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení krizového stavu  
dne 27.6.2009 ve 14:00 hodin. 
 

Ing. Martin Tesařík v.r. 
hejtman 
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2/2009 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Olomouckého kraje 
o prodloužení stavu nebezpečí 

 
I. 

Prodloužení stavu nebezpečí 
Stav nebezpečí vyhlášeny v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím hejtmana 
Olomouckého kraje ze dne 27.6.2009  
pro správní území obce s rozšířenou působností Jeseník 
na území Olomouckého kraje  

se prodlužuje do 15.7.2009. 
 

II. 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 28.6.2009 ve 14:00 hodin. Jeho platnost končí 
dnem 15.7.2009 ve 24 hodin. 
V Olomouci dne 28. června 2009  
 

Ing. Martin Tesařík v.r. 
hejtman 
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Příloha č. 8 

Vyhlášený stav nebezpe čí v Pardubickém kraji 
 

1/2006 
Rozhodnutí 

hejtmana Pardubického kraje 
o vyhlášení stavu nebezpečí 

 
Čl.1 

Vymezení území a důvod vyhlášení 
Stav nebezpečí vyhlašuji v souladu s § 3 odstavcem 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 
pro část území Pardubického kraje vymezenou následujícími obcemi a jejich územím: 
CHOCEŇ, PLCHOVICE, ÚJEZD U CHOCNĚ, ZÁŘECKÁ LHOTA a dále KOCLÍŘOV 
a MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
 
Důvodem vyhlášení krizového stavu pro obce Choceň, Plchovice, Újezd u Chocně a 
Zářecká Lhota jsou povodně na vodním toku povodí Tiché Orlice. S ohledem na další 
zhoršení výhledu hydrologické situace a tedy pokračování vzestupu průtoků povodňové a 
krizové orgány obcí již nejsou schopny zajistit veškeré nutné úkony z tohoto stavu 
vyplývající. 
 
Důvodem vyhlášení krizového stavu pro obce Koclířov a Moravská Třebová je sesuv 
skalního masivu na východní straně portálu Hřebečského tunelu na silnice I/35. Sesuv vedl 
k úplnému uzavření silnice I/35 a k prozatímnímu provizornímu odklonění dopravy v obou 
směrech. Jeho pokračování vede k přímému ohrožení tělesa silnice, včetně portálu tunelu a 
okolní zástavby a má dále i zásadní dopad na zabezpečení základních dopravních funkcí v 
území kraje. 
Na základě doporučení povodňové komise Pardubického kraje a za stavu, kdy není již 
možné odvrátit bezprostřední ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v 
zasažených územích běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného 
systému, jsem rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí na dobu  
 

od 1.4.2006 čas 13.00 hod. do 15.4.2006 čas 24.00 hod. 
 

Čl.2 
Krizová opatření a jejich rozsah 

K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 
odstavce 5 zákona č. 240/2000 Sb., tato  
krizová opatření: 

a) ukládání pracovní výpomoci, 
b) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky, 
c) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
Krizová opatření se využijí jen za podmínek stanovených dále tímto rozhodnutím, v 
rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace a v souladu se zákonem č. 
240/2000 Sb. 
Ad a) Pracovní výpomoc 
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1. Podle § 14 odst. 5, písm. a) z. č. 240/2000 Sb., ukládám fyzickým osobám, které 
jsou státními občany České republiky pracovní výpomoc. Toto opatření se využije 
jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. 

2. Využití pracovní výpomoci podle písm. a) omezuji na osoby, které jsou vedeny v 
seznamu Úřadu práce jako osoby nezaměstnané. 

3. Pracovní výpomoc fyzickým osobám ukládá obec. Po ukončení této povinnosti 
vydá obec fyzickým osobám potvrzení. Potvrzení obsahuje zejména osobní údaje 
fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných 
hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení 
vydal. 

4. Osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou na základě výzvy orgánu obce 
povinny se dostavit neprodleně na obecní úřad podle místa svého trvalého bydliště 
k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní výpomoci a 
vykonávat uloženou pracovní výpomoc. Osoby, kterým nelze pracovní výpomoc 
uložit nebo jsou od pracovní výpomoci osvobozeny, mohou poskytnout 
dobrovolnou pomoc. Vykonávat uloženou pracovní povinnost může fyzická osoba 
odmítnout, pokud by ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo 
pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. V případě, že fyzická 
osoba není schopna ze zdravotních důvodu uloženou pracovní výpomoc konat, 
doloží tuto skutečnost lékařským posudkem svého obvodního lékaře, který je 
povinen přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické osoby a posoudit 
zdravotní způsobilost osoby k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených 
na provedení prohlídky bude vyúčtován k tíži orgánu, který uložil pracovní 
výpomoc. 

Ad b) Povinnost poskytnout věcné prostředky 
1. Povinnost poskytnout věcný prostředek (movité a nemovité věci ve vlastnictví 

státu, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi 
poskytované služby) ukládá právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a 
fyzickým osobám hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost 
uložit také starosta, který o uložení povinnosti následně informuje hejtmana. Ten 
kdo uložil povinnost poskytnout věcný prostředek zabezpečí jeho vrácení tomu, 
jenž věcný prostředek poskytl a současně mu vydá potvrzení o využití tohoto 
prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi 
věcného prostředku nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum a 
hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, 
poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 

2. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a ostatní fyzické osoby jsou povinny 
poskytnout požadované věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na 
výzvu shora uvedených oprávněných orgánů krizového řízení, pokud zvláštní 
zákon nestanoví jinak. Fyzická osoba bude poučena o možnosti odmítnout 
poskytnutí požadovaného věcného prostředku, pokud by tím ohrozila život nebo 
zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu 
se zákonem. 

Ad c) Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 
staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení 
K realizaci a využití tohoto krizového opatření je nutný předchozí výslovný souhlas a 
písemný pokyn hejtmana Pardubického kraje. 
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Čl.3 
Ukládání povinností 

Na ukládání povinností dle tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní řád. 
 

Čl.4 
Vymezení doby trvání stavu nebezpečí 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí 
ohrožení životů, zdraví, majetku, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 1.4.2006 v 13.00 
hod. 
Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda 
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 
V Pardubicích dne 6. dubna 2006 

Ing. Michal Rabas 
hejtman Pardubického kraje 

v zastoupení 
Ing. Ivo Toman 
náměstek hejtmana Pardubického kraje v. r. 
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Příloha č. 9 

Vyhlášený stav nebezpe čí v Plzeňském kraji 
 

1/2006 
ROZHODNUTÍ 

HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE 
ze dne 28.5.2006 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení"), a § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

vyhlašuji 
z důvodu nastalé živelné pohromy - povodně, která ohrožuje životy, zdraví, majetek a 

životní prostředí 
STAV NEBEZPEČÍ 

 
na dobu deseti dnů ode dne 28.5.2006 od 16,00 hodin do dne 06.06.2006 do 24,00 
hodin 
 
pro území vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností ROKYCANY 
 

Čl.I 
Krizová opatření 

(1) Na základě vyhlášeného stavu nebezpečí v souladu s § 14 odst. 5 a 6 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení, stanovuji provedení těchto krizových opatření: 

A. uložení pracovní výpomoci a povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení 
krizové situace 

B. bezodkladné provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb za 
účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení. 

(2) Všechna další opatření hejtmana budou vyhlášena "Příkazem hejtmana" a budou 
považována za krizová opatření ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.  
(3) Podle místních potřeb a podmínek k řešení krizové situace provedou nařízená krizová 
opatření orgány obce dle § 22 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. 
 

Čl.II 
Hasičský záchranný sbor kraje plní úkoly dle § 15 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení. 
 

Čl.III 
Sankční opatření 

(1) Za nesplnění uložené povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické 
osobě v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení, uložena pokuta do výše 3 000 000 Kč. Pokud by byla povinnost porušena v době 
krizového stavu, lze uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč. Fyzické osobě lze v souladu 
s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uložena 
pokuta do výše 20 000 Kč. Poruší-li fyzická osoba povinnost v době krizového stavu, lze jí 
uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 
(2) Pokud by nebyla uložená povinnost splněna ani ve lhůtě stanovené při uložení pokuty, 
lze podle § 34 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, pokutu uložit opětovně. 
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Čl.IV 
Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání 

pracovní povinnosti a pracovní výpomoci 
Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku, vykonání 
pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní 
náhrada podle § 35 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Peněžní náhrada se vyplácí 
do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na 
peněžní náhradu.  
 

Čl.V 
Odpovědnost za škodu 

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým nebo fyzickým osobám v příčinné 
souvislosti s krizovými opatřeními. Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje 
právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení, který nařídil 
krizové opatření, v jehož důsledku škoda vznikla podle § 36 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení, do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od 
vzniku škody, jinak právo zaniká. 
(2) Stát se odpovědnosti může zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že si poškozený škodu 
způsobil sám. 
 

Čl.VI 
Závěrečné ustanovení 

Stanovená krizová opatření lze využít jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro zmírnění 
nebo odvrácení ohrožení vzniklého v souvislosti s krizovou situací. 
 

Čl.VII 
Účinnost 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu spočívajícího v potřebě neodkladně odvrátit 
ohrožení životů, zdraví a majetku, způsobené krizovou situací, stanovuje se dřívější 
počátek účinnosti tohoto nařízení ve smyslu § 8 odst. 5 zákona o krajích v platném znění, a 
to tak, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 28.5.2006 v 16,00 hodin. 
V Plzni dne 28.5.2006 
 

MUDr. Petr ZIMMERMANN, v.r. 
hejtman kraje 

 
Vyvěšeno na úřední desce kraje dne 28.5.2006 v 16,00 hodin. 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 28.5.2006 v 16,00 hodin. 
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Příloha č. 10 

Vyhlášený stav nebezpe čí ve Středočeském kraji 
 

1/2006 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Středočeského kraje 
o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Středočeského kraje [zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a zákon č. 241/2000 Sb., o 

hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů] 

 
Čl.1 

Předmět rozhodnutí 
Předmětem rozhodnutí je mimořádná situace, vyvolaná povodní velkého rozsahu, jejíž 
následky v zasažené oblasti Středočeského kraje nelze již zvládnout správními úřady ani 
složkami integrovaného záchranného systému. 
 

Čl.2 
Vyhlášení stavu nebezpečí 

Na základě § 3, odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., a v souladu s článkem 1 tohoto rozhodnutí 
vyhlašuji v dotčeném území Středočeského kraje pro správní obvody obcí s rozšířenou 
působností (vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů 
obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 
změna: č. 388/2004 Sb.)  
Benešov, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Kolín, Kralupy nad 
Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Neratovice, Nymburk, 
Říčany, Vlašim, Poděbrady, Mnichovo Hradiště. 
 

na dobu od 17.00 hodin dne 1. dubna 2006 do 17.00 hodin dne 30. dubna 2006 
 

stav nebezpečí. 
 

Čl.3 
Koordinace a organizace činností 

Podle § 14 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb. přebírám od okamžiku účinnosti tohoto 
rozhodnutí v rozsahu a za podmínek stanovených krizovým zákonem koordinaci 
záchranných a likvidačních prací, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k 
ochraně veřejného zdraví, organizaci a koordinaci evakuace, nouzového ubytování, 
nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k 
přežití obyvatelstva, ve spolupráci s ostatními složkami a orgány zajištění ochrany majetku 
a veřejného pořádku na území, kde bude provedena evakuace, dále přebírám organizaci a 
koordinaci humanitární pomoci a ochranu práv a oprávněných bezprostředně ohrožených 
osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a 
zdraví. 
 

Čl.4 
Krizová opatření 

V rámci vyhlášení stavu nebezpečí pro dotčené území Středočeského kraje vymezené v 
článku 2 tohoto rozhodnutí nařizuji: 
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1. Realizovat krizová opatření ve smyslu ustanovení § 14 krizového zákona: 
a) ukládání pracovní výpomoci, 
b) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky, 
c) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
Krizová opatření se využijí jen za podmínek stanovených dále tímto rozhodnutím, v 
rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace a v souladu se zákonem č. 
240/2000 Sb. 
Ad a) Pracovní výpomoc 

1. Podle § 14 odst. 5, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. ukládám fyzickým osobám, 
které jsou státními občany České republiky pracovní výpomoc. Toto opatření se 
využije jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. 

2. Využití pracovní výpomoci podle písm. a) omezuji na osoby, které jsou vedeny v 
seznamu Úřadu práce jako osoby nezaměstnané. 

3. Pracovní výpomoc fyzickým osobám ukládá obec. Po ukončení této povinnosti 
vydá obec fyzickým osobám potvrzení. Potvrzení obsahuje zejména osobní údaje 
fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných 
hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení 
vydal. 

4. Osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny se dostavit 
neprodleně na obecní úřad podle místa svého trvalého bydliště. 

5. Fyzické osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny uposlechnout 
výzvy k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní výpomoci a 
vykonání uložené pracovní výpomoci. Osoby, kterým nelze pracovní výpomoc 
uložit nebo jsou od pracovní výpomoci osvobozeny,mohou poskytnout 
dobrovolnou pomoc. Vykonávat uloženou pracovní povinnost může fyzická osoba 
odmítnout, pokud by ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo 
pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. V případě, že fyzická 
osoba není schopna ze zdravotních důvodů uloženou pracovní výpomoc konat, 
doloží tuto skutečnost lékařským posudkem svého obvodního lékaře, který je 
povinen přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické osoby a posoudit 
zdravotní způsobilost osoby k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených 
na provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži orgánu, který uložil pracovní 
výpomoc. 

Ad b) Povinnost poskytnout věcné prostředky 
Povinnost poskytnout věcný prostředek (movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, 
územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované 
služby) ukládá právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám 
hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit také starosta, který o 
uložení povinnosti následně informuje hejtmana. Ten kdo uložil povinnost poskytnout 
věcný prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl, a současně 
mu vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o 
uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného 
prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a 
poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 
Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a ostatní fyzické osoby jsou povinny 
poskytnout požadované věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu shora 
uvedených oprávněných orgánů krizového řízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 
Fyzická osoba bude poučena o možnosti odmítnout poskytnutí požadovaného věcného 
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prostředku, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud 
jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. 
Ad c) Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 
staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení 
K realizaci a využití tohoto krizového opatření je nutný předchozí výslovný souhlas a 
písemný pokyn hejtmana Středočeského kraje. 

1. Realizovat hospodářská opatření pro krizové stavy ve smyslu ustanovení § 3 a § 4 
zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o HOPKS"): 

a) použít pohotovostní zásoby Správy státních hmotných rezerv uložených ve 
správním obvodu Středočeského kraje podle Plánu nezbytných dodávek, při 
naplnění podmínek stanovených v ustanovení § 11 odst. 4 zákona o 
HOPKS, k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví obyvatel 
Středočeského kraje nebo k odvrácení bezprostředně hrozící značné škody. 

2. Správními úřady na území Středočeského kraje realizovat opatření ve smyslu 
ustanovení § 9 odst. 2 krizového zákona: 

a) rozhodovat o činnostech k řešení krizové situace a ke zmírnění její 
následků; 

b) ve své působnosti organizovat okamžité opravy nezbytných veřejných 
zařízení pro přežití obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné správy; 

c) vytvářet podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním 
úřadům, obcím, právnickým a fyzickým osobám. 

3. Starosty (primátory) dotčených obcí s rozšířenou působností konkretizovat uvedená 
krizová opatření pro správní obvod obce s rozšířenou působností. 

4. Orgány dotčených obcí zajistit provedení uvedených krizových opatření v 
podmínkách obce, v případě potřeby k tomuto vydat nařízení obce. Náklady na 
provedení krizových opatření stanovených obcí uhradit obcí z obecního rozpočtu. 

5. Starosty (primátory) dotčených obcí zabezpečit provedení opatření ve smyslu 
ustanovení § 23 odst. 1 krizového zákona: 

a) zabezpečit varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím 
nebezpečím; 

b) nařídit a organizovat evakuaci osob z ohroženého území obce; 
c) organizovat činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce; 
d) požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci; 
e) plnit úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje; 
f) zajistit organizaci dalších nezbytných opatření. 

 
Čl. 5 

Výjimky 
Poskytnutí věcných prostředků a pracovní výpomoc nelze uložit fyzickým osobám, které 
požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní výpomoc ostatním 
cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky 
a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak. 
Od pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let, osoby 
zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, plně invalidní osoby, poslanci 
a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily 
vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Dále jsou od pracovní výpomoc osvobozeny 
ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do třetího měsíce po 
porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán 
krizového řízení může osvobodit od pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom 
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bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo 
majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení. Ženám lze uložit 
pouze takovou pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem. 
Osoby osvobozené od pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. 
 

Čl.6 
Pokuty 

Za nesplnění povinností podle zákona.č. 240/2000 Sb. v době krizového stavu může orgán, 
který porušení povinnosti zjistil, uložit 

a) fyzické osobě pokutu do výše 50 000,- Kč, 
b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 10 000 000,- Kč. 

 
Čl.7 

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání 
pracovní výpomoci, náhrada škody 

Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku a vykonání 
pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada v rozsahu a za 
podmínek stanovených v § 35 zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění. Peněžní náhradu je 
povinen vyplatit orgán krizového omezení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti 
rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového 
stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu. 
Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti 
s krizovými opatřeními. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se 
prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. 
Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při 
uloženém poskytnutí věcných prostředků, náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při 
výkonu uložené pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci 
organizované činnosti, se poskytuje v rozsahu a za podmínek stanovených v § 36 zákona č. 
240/2000 Sb. 
Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření, při 
němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma. 
Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba 
písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě 
dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení 
může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu 
k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. 
Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako 
náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová 
situace a musela být nařízena krizová opatření. 
 

Čl.8 
Vztah ke správnímu řádu 

Na rozhodování a ukládání povinností podle zákona č. 240/2000 Sb. se nevztahuje správní 
řád, s výjimkou řízení o uložení pokut podle § 34 citovaného zákona. 
 

Čl.9 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006, v 17.00 hodin. Jeho platnost končí 
dnem 30. dubna 2006, v 17.00 hodin. 
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Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda 
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 
V Praze dne 1. dubna 2006  
čj. 63/2006-OOŘKS 
 

Hejtman Středočeského kraje 
Ing. Petr BENDL v.r. 
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2/2006 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Středočeského kraje 
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky dne 

2. dubna 2006 vyhlásila vláda ČR pro území Středočeského kraje 
 

NOUZOVÝ STAV 
na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006 

 
Čl.1 

Krizová opatření 
Na základě vyhlášení nouzového stavu pro území Středočeského kraje v souladu s § 14 
odst. 9 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), v platném znění  
nařizuji 
1. krizová opatření 

a) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové 
situace, 

b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území, z něhož byla provedena evakuace, s 
výjimkou osob provádějících záchranné a likvidační práce podle pokynů 
příslušného krizového štábu a velitele zásahu a příslušníků ozbrojených 
bezpečnostních sborů a vojáků zajišťujících bezpečnost a veřejný pořádek na 
postiženém území, 

c) provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to v 
souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení 
veřejného ohrožení, 

d) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území, 
e) povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 

písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), v platném znění. 

Krizová opatření vydaná v ROZHODNUTÍ HEJTMANA č. 1 zůstávají nadále v platnosti. 
Krizová opatření se využijí pouze k řešení vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení 
životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní a jen v 
tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. 
 

Čl.2 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 09.00 hodin dne 3. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 
10. dubna 2006. 
V Praze dne 3. dubna 2006 
Č.j.: 65/2006-OOŘKS 
 

Hejtman Středočeského kraje 
Ing. Petr BENDL 
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3/2006 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Středočeského kraje 
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve 

znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., rozhodla vláda České republiky tak, že 
NOUZOVÝ STAV 

vyhlášený rozhodnutím vlády ze dne 2. dubna 2006, uveřejněný pod č. 121/2006 Sb., pro 
území Středočeského kraje se prodlužuje 

do 24.00 hodin dne 19. dubna 2006. 
Rozhodnutí vlády nabylo účinnosti dnem 5. dubna 2006, ve 12.00 hodin. Jeho platnost 
končí dnem 19. dubna 2006, ve 24.00 hodin. 
 

Čl.1 
Platnost Rozhodnutí hejtmana č. 2/2006 ze dne 3. dubna 2006 se prodlužuje do 24.00 
hodin dne 19. dubna 2006.  
 

Čl.2 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 09.00 hodin dne 7. dubna 2006 a jeho platnost končí 
dne 19. dubna 2006, ve 24.00 hodin. 
 

Ing. Petr BENDL v.r. 
hejtman Středočeského kraje 

 
V Praze dne 7. dubna 2006  
Č.j.: 67/2006-OOŘKS  
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4/2006 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Středočeského kraje 
o zrušení stavu nebezpečí pro část území Středočeského kraje 

V souladu s § 3 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

ruším stav nebezpečí 
vyhlášený Rozhodnutím hejtmana Středočeského kraje č. 1 ze dne 1. dubna 2006, na dobu 
od 17.00 hodin dne 1. dubna 2006 do 17.00 hodin dne 30. dubna 2006, v dotčeném území 
Středočeského kraje pro správní obvody obcí s rozšířenou působností (vyhláška 
Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným 
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, změna: č. 388/2004 
Sb.) 
Benešov, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Kolín, Kralupy nad 
Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Neratovice, Nymburk, 
Říčany, Vlašim, Poděbrady, Mnichovo Hradiště. 
 
I. 
Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší i krizová opatření vyhlášená Rozhodnutím 
hejtmana Středočeského kraje č. 1 o vyhlášení stavu nebezpečí ze dne 1. dubna 2006. 
 
II. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 21. dubna 2006, ve 24.00 hodin. 
V Praze dne 19. dubna 2006 
Č.j.: 66/2006-OOŘKS 
 

Ing. Petr Bendl, v.r. 
hejtman Středočeského kraje 
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Příloha č. 11 

Vyhlášené stavy nebezpe čí v Ústeckém kraji 
 

2/2002 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Ústeckého kraje ze dne 13. srpna 2002 
V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 3 
odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), 
vyhlašuji 

STAV NEBEZPEČÍ. 
 

Čl.I 
Důvody 

Stav nebezpečí se vyhlašuje z důvodu povodňové situace na území celého kraje. 
 

Čl.II 
Rozsah 

Stav nebezpečí se vyhlašuje pro celé území Ústeckého kraje. 
 

Čl.III 
Doba 

Stav nebezpečí se vyhlašuje na dobu od 13. srpna 2002, 9.00 hodin, do 22. srpna 2002, 
24.00 hodin. 
Sekretariát hejtmana a oddělení pro řešení mimořádných situací zajistí vyhlášení tohoto 
rozhodnutí formou nařízení hejtmana s účinností dnem 13. srpna 2002, 9.00 hodin. 
 

Ing. Jiří Šulc v.r. 
hejtman 
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3/2002 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Ústeckého kraje ze dne 14. srpna 2002 
V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 3 
odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), 
zrušuji 

STAV NEBEZPEČÍ. 
 

Stav nebezpečí se zrušuje z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje 
Rozhodnutím předsedy vlády České republiky ze dne 13.8.2002. 
Sekretariát hejtmana a oddělení pro řešení mimořádných situací zajistí vyhlášení tohoto 
rozhodnutí s účinností dnem 14. srpna 2002, 18.00 hodin. 
 

Ing. Jiří Šulc v.r. 
hejtman 
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1/2006 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Ústeckého kraje 
ze dne 1.4.2006 

o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Ústeckého kraje 
V souladu s § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 3 
odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), 
vyhlašuji 

pro toto území Ústeckého kraje vymezené územím obcí, popř. jejich částí: 
Dolní Zálezly, Ústí nad Labem, Vaňov, Církvice, Sebuzín, Brná nad Labem, Střeliv, 
Svádov, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíš, Povrly, Roztoky nad Labem, Valtířov nad 
Labem, Velké Březno, Malé Březno, Neštědice, Trmice, Koštov, 
Štětí, Křešice, Litoměřice, Terezín, Mlékojedy, Píšťany, Žalhostice, Velké Žernoseky, 
Bohušovice, Libochovany, Polepy, Račice, Travčice, 
Děčín, Hřensko, Těchlovice, Malšovice, Lobkovice, Brzánky, Dobříň, Černěves, Hrobce, 
Chodouny, Kyškovice, Libotenice, Roudnice nad Labem, Vědomce, Záluží u Roudnice a 
Židovice 
 

STAV NEBEZPEČÍ 
na dobu od 1.4.2006 čas 19,00 hod. do 21.4.2006 čas 24,00 hod. 

 
Čl.1 

Důvody vyhlášení stavu nebezpečí 
Důvodem pro vyhlášení tohoto stavu nebezpečí je krizová situace vzniklá z důvodů, kdy 
bylo dosaženo 3. stupně povodňové aktivity v délce toku Labe od Počeplic do Hřenska s 
tím, že v tomto úseku se průtoky blíží hodnotě druhé největší povodně od roku 1940. Tím 
dochází k bezprostřednímu ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v 
zasaženém území. Povodňové orgány obcí nejsou schopny zajistit veškeré nutné úkony z 
tohoto stavu vyplývající. Na základě doporučení povodňové komise Ústeckého kraje 
rozsah povodní přesahuje území obcí s rozšířenou působností a již není možné odvrátit 
ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. 
 

Čl.2 
Krizová opatření a jejich rozsah 

2.1. K překonání krizového stavu budou použita tato krizová opatření: 
a) ukládání pracovní výpomoci, 
b) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky, 
c) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
d) nařízení hlášení přechodné změny pobytu osob, 
e) zajištění evakuace osob a jejich nouzového ubytování, 
f) zajištění ochrany majetku evakuovaných osob, 
g) zajištění uzávěry míst ohrožení, 
h) zajištění regulace a odklonu dopravy. 

2.2.Konkrétní uplatnění krizových opatření je prováděno v souladu s krizovým zákonem a 
pouze v rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. 
2.4. Dle § 15 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, mohou 
hejtman a starostové vyžadovat k odstranění krizové situace použití armády k záchranným 
pracím. 
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Čl.3 
Účinnost 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí 
ohrožení životů, zdraví, majetku, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 1. dubna 2006 v 
19,00 hodin. Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman 
nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 
 

Ing. Jiří Šulc v.r. 
hejtman Ústeckého kraje 

 
Vyvěšeno 1.4.2006 v 19.00 hod. na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na 
úředních deskách obecních úřadů na území kde je stav nebezpečí vyhlášen.  
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2/2006 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Ústeckého kraje 
ze dne 11.4.2006 

o zrušení stavu nebezpečí pro území Ústeckého kraje 
V souladu s § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 3 
odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon),  

ZRUŠUJI 
STAV NEBEZPEČÍ 

vyhlášený rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje ze dne 1.4.2006 č. 1/2006 na dobu od 
1.4.2006 čas 19,00 hod. do 21.4.2006 čas 24,00 hod. 
Z důvodu naléhavého obecného zájmu, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 12. dubna 
2006 v 19,00 hodin. 
 

Ing. Jiří Šulc v.r. 
hejtman Ústeckého kraje 

 
Vyvěšeno 11.4.2006 ve 13,00 hod. na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
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1/2009 
ROZHODNUTÍ 

hejtmanky Ústeckého kraje 
ze dne 6.7.2009 

o vyhlášení stavu nebezpečí 
V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 3 
odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), 
vyhlašuji 

pro území Ústeckého kraje vymezené 
1) správním územím obce s rozšířenou působností Děčín, a to v jeho částech: Srbská 

Kamenice, Benešov nad Ploučnicí, Jánská, Dolní Habartice, Horní Habartice, 
Kerhartice, Markvartice, Veselé, Merboltice, Valkeřice, Děčín, Česká Kamenice, 
Hřensko 

2) správním územím obce Lipová 
 

STAV NEBEZPEČÍ 
s účinností od 16,00 hodin dne 6.7.2009 do 24,00 hodin dne 13.7.2009 

 
Čl. 1 

Důvody vyhlášení stavu nebezpečí 
Důvodem vyhlášení krizového stavu jsou bleskové povodně na vodních tocích 
protékajících správním územím obce s rozšířenou působností Děčín. Na základě 
doporučení Povodňové komise Ústeckého kraje a Bezpečnostní rady Ústeckého kraje již 
není možno odvrátit ohrožení v rámci běžné činnosti správních úřadů a složek 
integrovaného záchranného systému. 
 

Čl. 2 
Krizová opatření 

a) ukládání pracovní výpomoci, 
b) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky,  
c) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
d) nařízení hlášení přechodné změny pobytu osob, 
e) zajištění ochrany majetku evakuovaných osob, 
f) zajištění uzávěry míst ohrožení, 
g) zajištění regulace a odklonu dopravy. 

 
Čl. 3 

Účinnost 
Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá toto rozhodnutí účinnosti dne 6.7.2009 od 
16.00 hodin. 
 

Jana Vaňhová v.r. 
hejtmanka 

 
Vyvěšeno 6.7.2009 v 16.00 hod. na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na 
úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. 
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Příloha č. 12 

Vyhlášené stavy nebezpe čí v kraji Vyso čina 
 

ROZHODNUTÍ 
hejtmana kraje Vysočina o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území kraje Vysočina na 

základě § 3, odst. 6, zákona č. 240/2000 Sb. a 241/2000 Sb. ze dne 17. 7. 2002. 
 

Čl.1 
Předmět rozhodnutí 

Předmětem rozhodnutí je situace vyvolaná v povodí říčky Hodonínka a s touto situací 
spojené mimořádné záplavy, jejichž následky nelze již zvládnout správními úřady v 
zasažené oblasti ani složkami integrovaného záchranného systému. V povodí říčky 
Hodonínka je zasaženo území obce Štěpánov nad Svratkou. 
 

Čl.2 
Vyhlášení 

Na základě § 3, odst. 3, zák. č. 240/2000 Sb., a žádosti přednosty Okresního úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou, vyhlašuji pro okres Žďár nad Sázavou pro území záplavami dotčené 
obce Štěpánov nad Svratkou na 20 dnů stav nebezpečí. 
 

Čl.3 
Krizová opatření 

V rámci vyhlášení stavu nebezpečí pro dotčenou oblast okresu Žďár nad Sázavou na 
základě § 20, odst. 1 zák. č. 240/2000 Sb., nařizuji provést dle § 17, odst., 1, 2 a 3, zák.č. 
240/2000 Sb., tato krizová opatření:  

- uložení pracovní výpomoci, 
- provádění stavby a stavební práce, terénní úpravy, nebo odstraňovat stavby za 

účelem zmírnění, nebo odvrácení ohrožení, 
- použití občanů povinných civilní službou k realizaci krizových opatření, 
- zabezpečení zásobování pitnou vodou a zpřístupnění postižených oblastí 

(komunikace, telekomunikace, zásobování energiemi), 
- přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení, bezpečnostních a 

hasičských záchranných sborů. 
 

Čl.4 
Ukládání povinností 

Na rozhodování a ukládání povinností dle tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní řád dle 
§ 38, zák. č. 240/2000 Sb., s výjimkou § 34 tohoto zákona o ukládání pokut. 
 

Čl.5 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu kraje 
Vysočina, Okresního úřadu Žďár nad Sázavou a dotčené obce. 

František Dohnal v. r. 
hejtman kraje Vysočina 
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ROZHODNUTÍ 
hejtmana kraje Vysočina o zrušení stavu nebezpečí podle § 3 odst. 8 zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
 

Ruším tímto stav nebezpečí vyhlášený Rozhodnutím hejtmana kraje Vysočina Č. j. RK 
hejtman 743/02, ze dne 17. 7. 2002, o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území kraje 
Vysočina vydaným na základě § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., a žádosti přednosty 
Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou pro okres Žďár nad Sázavou pro území záplavami 
dotčené obce Štěpánov nad Svratkou, a to na dobu 20 dnů. 
 
Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší i krizová opatření vyhlášená rozhodnutím o 
vyhlášení stavu nebezpečí ze dne 17. 7. 2002. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 24. 7. 2002 v 9.00 hodin. 
 

František Dohnal, v. r. 
hejtman kraje Vysočina 
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KV01/2005 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana kraje Vysočina 
o vyhlášení stavu nebezpečí 

 
I. 

V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. vyhlašuji stav 
nebezpečí 
 

II. 
Stav nebezpečí se vyhlašuje pro část území kraje Vysočina tvořenou katastrálním územím 
Vídeň katastrálním územím Mostiště u Velkého Meziříčí na dobu od 20.6.2005, 9.00 
hodin do 19.7.2005 do 9.00 hodin. Stav nebezpečí se vyhlašuje z důvodu ochrany životů a 
zdraví obyvatel a ochrany majetku k odvrácení nebezpečí, které není možné odvrátit 
běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, v 
souvislosti s poruchou vodního díla Mostiště na řece Oslavě. 
 

III. 
Stanovují se tato krizová opatření a jejich rozsah: 

a) ochrana práv a oprávněných zájmů osob na území, které by mohlo být ohroženo v 
souvislosti s poruchou vodního díla, a to informováním obyvatelstva na tomto 
území a zabezpečením přípravných opatření příslušných povodňových orgánů a 
orgánů krizového řízení k ochraně obyvatelstva, včetně aktivace systému 
nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 
staveb vlastníkem vodního díla Mostiště, za účelem zmírnění nebo odvrácení 
ohrožení 

c) povinnost níže vyjmenovaných vlastníků dotčených pozemků strpět záchranné 
práce prováděné v zájmu ochrany životů a zdraví osob, které bezprostředně souvisí 
s prováděním stavebních prací. 

Vlastníky dotčených pozemků jsou vlastníci těchto pozemků:  
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Katastrální 
území    Parc. č.     Vlastnické vztahy                                    
Vztah ke stavb ě 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Víde ň    KN 170/1     LV 40 Česká republika - vlastnické právo,            
umíst ění stavby, 
                      Povodí Moravy, s. p., D řeva řská 932/11, Brno-st řed,  
trvale dot čený pozemek 
                      601 75 - právo hospoda řit s majetkem státu 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Víde ň    KN 303/2     LV 40 Česká republika - vlastnické právo,            
umíst ění stavby, 
                      Povodí Moravy, s. p., D řeva řská 932/11, Brno-st řed,  
trvale dot čený pozemek 
                      601 75 - právo hospoda řit s majetkem státu 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Víde ň    KN 168/2     LV 40 Česká republika - vlastnické právo,            
umíst ění stavby, 
                      Povodí Moravy, s. p., D řeva řská 932/11, Brno-st řed,  
trvale dot čený pozemek 
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                      601 75 - právo hospoda řit s majetkem státu 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Víde ň    KN 180       LV 40 Česká republika - vlastnické právo,            
umíst ění stavby, 
                      Povodí Moravy, s. p., D řeva řská 932/11, Brno-st řed,  
trvale dot čený pozemek 
                      601 75 - právo hospoda řit s majetkem státu 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Víde ň    KN 105       LV 40 Česká republika - vlastnické právo,            
umíst ění stavby, 
                      Povodí Moravy, s. p., D řeva řská 932/11, Brno-st řed,  
trvale dot čený pozemek 
                      601 75 - právo hospoda řit s majetkem státu 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Víde ň    KN 303/4     LV 40 Česká republika - vlastnické právo,            
umíst ění stavby, 
                      Povodí Moravy, s. p., D řeva řská 932/11, Brno-st řed,  
trvale dot čený pozemek 
                      601 75 - právo hospoda řit s majetkem státu 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Víde ň    KN 108       LV 40 Česká republika - vlastnické právo,            
umíst ění stavby, 
                      Povodí Moravy, s. p., D řeva řská 932/11, Brno-st řed,  
trvale dot čený pozemek 
                      601 75 - právo hospoda řit s majetkem státu 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Víde ň    KN 169/1     LV 40 Česká republika - vlastnické právo,            
dočasn ě dot čený 
                      Povodí Moravy, s. p., D řeva řská 932/11, Brno-st řed,  
pozemek - za řízení 
                      601 75 - právo hospoda řit s majetkem státu           
staveništ ě 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Víde ň    KN 819/1     LV 40 Česká republika - vlastnické právo,            
dočasn ě dot čený 
                      Povodí Moravy, s. p., D řeva řská 932/11, Brno-st řed,  
pozemek 
                      601 75 - právo hospoda řit s majetkem státu 
--------------------------------------------------- ---------------------- 

 
IV. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení krizového stavu 20.6.2005 od 
9.00 hodin. 
 

Miloš Vystrčil v.r. 
hejtman kraje Vysočina 
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KV02/2005 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana kraje Vysočina 
o prodloužení doby, na kterou byl vyhlášen stav nebezpečí Rozhodnutím hejtmana kraje 

Vysočina o vyhlášení stavu nebezpečí ze dne 20.6.2005 
 

I. 
V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády České 
republiky č. 920 ze dne 13. července 2005 prodlužuji dobu, na kterou byl vyhlášen stav 
nebezpečí Rozhodnutím hejtmana kraje Vysočina o vyhlášení stavu nebezpečí ze dne 
20.6.2005 do 18. srpna 2005, 9:00 hod. 
 

II. 
(1) Souhlas vlády České republiky s prodloužením doby, na kterou byl vyhlášen stav 
nebezpečí Rozhodnutím hejtmana kraje Vysočina o vyhlášení stavu nebezpečí ze dne 
20.6.2005 byl dán dne 13. července 2005 usnesením vlády České republiky č. 920. 
(2) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 18.7.2005. 
 

Miloš Vystrčil v.r. 
hejtman kraje Vysočina 
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Příloha č. 13 

Vyhlášený stav nebezpe čí ve Zlínském kraji 
 

1/2006 
Rozhodnutí 

hejtmana Zlínského kraje 
o vyhlášení stavu nebezpečí 

Podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon) z důvodu vzniku povodně velkého rozsahu způsobené vzestupem hladiny řeky 

Moravy, z důvodu ohrožení životů a zdraví lidí a možnosti vzniku značných materiálních 
škod a z důvodu zabezpečení záchranných a likvidačních prací 

vyhlašuji 
od 23.00 hod. dne 29. března 2006 

stav nebezpečí 
pro část území Zlínského kraje ohraničeného správním obvodem obce s rozšířenou 
působností Uherské Hradiště. 
 

Čl.1 
Podle § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon) nařizuji tato krizová opatření: 

1. Ukládám starostům obcí provedení všech nezbytných opatření uvedených v zákoně 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) s 
cílem záchrany životů a zdraví poškozených osob a s cílem ochrany jejich majetku. 

2. Ukládám starostům obcí provést plošnou evakuaci postižených osob podle 
konkrétní situace. 

3. Ukládám všem složkám Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje 
podílet se na záchranných a likvidačních pracích podle pokynů orgánů krizového 
řízení. 

4. Podle § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon) ukládám hromadným informačním prostředkům zveřejnit toto 
rozhodnutí neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu. 

 
Čl.2 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 29. března 2006. 
 

Libor Lukáš, v.r. 
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3/2006 
ROZHODNUTÍ 

hejtmana Zlínského kraje 
o zrušení stavu nebezpečí podle § 3 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon). 
Na základě vývoje hydrologické situace a na základě žádosti starosty Uherského Hradiště  

ruším 
dnem 6. dubna 2006 od 15.00 hod. 

stav nebezpečí 
vyhlášený Rozhodnutím hejtmana Zlínského Kraje č. 1/2006 ze dne 29. března 2006, o 
vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Zlínského kraje tvořenou správním obvodem 
obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště, vydaným na základě § 3 odst. 3 zákona č. 
240/2000 Sb. 
Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší i krizová opatření vyhlášená rozhodnutím č. 
1/2006 ze dne 29. března 2006. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 6. dubna 2006 v 15:00 hodin. 
 

Libor Lukáš v.r. 
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Příloha č. 14 

Vyhlášené nouzové stavy v ČR 
 

373/2002 
 

ROZHODNUTÍ  
PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  

ze dne 12. srpna 2002 

 
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, 

vyhlašuji 
 
pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, 
Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu 
ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní 

 
NOUZOVÝ STAV  

 
na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002. 

 
I. 

Pro řešení vzniklé krizové situace nařizuji 
1. krizová opatření 
a) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území, 
b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na postiženém území a na území, z něhož 
byla provedena evakuace, s výjimkou osob provádějících záchranné a likvidační 
práce podle pokynů příslušného krizového štábu, 
c) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové 
situace, 
d) provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to v 
souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení 
veřejného ohrožení, 
e) povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ve smyslu ustanovení § 6 odst. 
2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), 
f) použití občanů povinných civilní službou k provádění krizových opatření. 
Uvedená krizová opatření konkretizuje primátor hlavního města Prahy pro území 
hlavního města Prahy a hejtmani krajů, pro které je nouzový stav vyhlášen, pro 
území příslušných krajů podle místních potřeb a podmínek řešení krizové 
situace. 
2. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 
a) aktivovat Ústřední krizový štáb k operativní koordinaci opatření prováděných 
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v souvislosti s řešením vzniklé krizové situace a k přípravě návrhů opatření pro 
vládu České republiky, 
b) přijmout opatření k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti a ochraně 
majetku v postiženém území a v prostorech, které budou dotčeny prováděnými 
krizovými opatřeními, 
c) seznámit s tímto rozhodnutím primátora hlavního města Prahy a hejtmany 
příslušných krajů, 
d) zajistit vyhlášení tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů České republiky. 
3. ministru obrany 
– přijmout v součinnosti s ministrem vnitra, primátorem hlavního města Prahy a 
hejtmany příslušných krajů opatření k použití vojáků v činné službě při řešení 
krizové situace. 
4. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti 
– přijmout opatření k zajištění podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody 
ve věznicích na území postiženém nebo ohroženém krizovou situací tak, aby 
nedošlo k ohrožení životů a zdraví osob. 
5. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy 
– přijmout opatření k zajištění vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči 
nemohou v důsledku krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný 
zástupce. 
6. všem členům vlády 
– přijmout opatření k omezení škod a ztrát a k zabezpečení výkonu činností v 
rámci své působnosti v postiženém a ohroženém území. 
 

II.  
V souvislosti s prováděním krizových opatření se na území, pro které je vyhlášen 
nouzový stav, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují 
a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osob z 
místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku v 
souvislosti s povinností poskytování věcných prostředků potřebných k řešení 
krizové situace, 
c) svoboda pohybu a pobytu osob v prostoru, z něhož byla provedena evakuace, 
d) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná 
krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, 
e) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění 
záchranných a likvidačních prací. 

III.  
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. srpna 2002 v 18.00 hodin. Jeho 
platnost končí dnem 22. srpna 2002 ve 24.00 hodin. 

Předseda vlády: 
PhDr. Špidla v. r.  
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374/2002 
 

ROZHODNUTÍ  
PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  

ze dne 13. srpna 2002 

 
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, 

vyhlašuji 
 
pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, 
zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní 

 
NOUZOVÝ STAV  

 
na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002. 

 
I. 

Pro řešení vzniklé krizové situace nařizuji 
1. krizová opatření 
a) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území, 
b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na postiženém území a na území, z něhož 
byla provedena evakuace, s výjimkou osob provádějících záchranné a likvidační 
práce podle pokynů příslušného krizového štábu, 
c) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové 
situace, 
d) provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to v 
souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení 
veřejného ohrožení, 
e) povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ve smyslu ustanovení § 6 odst. 
2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), 
f) použití občanů povinných civilní službou k provádění krizových opatření. 
Uvedená krizová opatření provede hejtman Ústeckého kraje pro území kraje 
podle místních potřeb a podmínek řešení krizové situace. 
 

II.  
V souvislosti s prováděním krizových opatření se na území Ústeckého kraje na 
nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují 
a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osob z 
místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku v 
souvislosti s povinností poskytování věcných prostředků potřebných k řešení 
krizové situace, 
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c) svoboda pohybu a pobytu osob v prostoru, z něhož byla provedena evakuace, 
d) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná 
krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, 
e) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění 
záchranných a likvidačních prací. 

III.  
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 13. srpna 2002 v 07.00 hodin. Jeho 
platnost končí dnem 22. srpna 2002 ve 24.00 hodin. 

Předseda vlády: 
PhDr. Špidla v. r.  
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385/2002 
 

ROZHODNUTÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 21. srpna 2002 
o prodloužení nouzového stavu 

pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, 
Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje 

 
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky, rozhodla takto: 

I. 
Nouzový stav vyhlášený rozhodnutím předsedy vlády ze dne 12. srpna 2002, 
uveřejněným pod č. 373/2002 Sb., a rozhodnutím předsedy vlády ze dne 13. 
srpna 2002, uveřejněným pod č. 374/2002 Sb., se pro území hlavního města 
Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Ústeckého 
kraje prodlužuje do 24.00 hodin dne 31. srpna 2002. 
 

II.  
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 21. srpna 2002. 

Předseda vlády: 
PhDr. Špidla v. r.  
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383/2002 
 

ROZHODNUTÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 16. srpna 2002 
o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje 

 
V souladu s čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky: 

I. 
Pro území Karlovarského kraje se nouzový stav vyhlášený od 18.00 hodin dne 
12. srpna 2002 zrušuje. 
 

II.  
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16. srpna 2002 v 24.00 hodin. 

Předseda vlády: 
PhDr. Špidla v. r.  



Sbírka zákonů [3] 71 

121/2006 
 

ROZHODNUTÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 2. dubna 2006 
 
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, 

 
vláda České republiky 

vyhlašuje 
 
pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, 
Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a 
Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení 
životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých 
povodní 

 
NOUZOVÝ STAV  

na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 
2006. 

 
I. 

 
Pro řešení vzniklé krizové situace vláda České republiky nařizuje 
 
1. krizová opatření 
a) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové 
situace, 
b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území, z něhož byla provedena 
evakuace, s výjimkou osob provádějících záchranné a likvidační práce podle 
pokynů příslušného krizového štábu a velitele zásahu a příslušníků ozbrojených 
bezpečnostních sborů a vojáků zajišťujících bezpečnost a veřejný pořádek na 
postiženém území, 
c) provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to v 
souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení 
veřejného ohrožení, 
d) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území, 
e) povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ve smyslu ustanovení § 6 odst. 
2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), v platném znění. 
Uvedená krizová opatření konkretizují hejtmani krajů, pro které je nouzový stav 
vyhlášen, pro území příslušných krajů podle místních potřeb a podmínek řešení 
krizové situace. 
 
2. ministru vnitra 
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a) aktivovat Ústřední krizový štáb k operativní koordinaci opatření prováděných 
v souvislosti s řešením vzniklé krizové situace a k přípravě návrhů opatření pro 
vládu České republiky, 
b) přijmout opatření k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti a ochraně 
majetku v postiženém území a v prostorech, které budou dotčeny prováděnými 
krizovými opatřeními, 
c) seznámit s tímto rozhodnutím hejtmany příslušných krajů, 
d) zajistit vyhlášení tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů České republiky. 
 
3. prvnímu místopředsedovi vlády a ministru financí 
- přijmout v případě potřeby nezbytná opatření pro řešení finančních dopadů 
vyhlášeného nouzového stavu. 
 
4. ministru pro místní rozvoj 
a) přijmout opatření k finančnímu a administrativnímu zajištění realizace 
Programu finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při 
zajišťování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících 
potřeb a k uvolňování provozních výdajů na řešení ochrany majetku obcí před 
povodněmi, 
b) zřídit v souvislosti s plněním úkolu 4a) informační linku pro starosty měst a 
obcí postižených krizovou situací. 
 
5. ministru obrany 
- přijmout v součinnosti s ministrem vnitra a hejtmany příslušných krajů opatření 
k použití vojáků v činné službě při řešení krizové situace. 
 
6. ministryni informatiky 
a) přijmout v součinnosti s provozovateli služeb elektronických komunikací a 
poštovních služeb opatření k zajištění nepřetržitého poskytování těchto služeb na 
územích postižených krizovou situací v maximálním možném rozsahu, 
b) zajistit informovanost veřejnosti o průběhu krizové situace a jejím řešení 
prostřednictvím portálu veřejné správy. 
 
7. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí  
- přijmout opatření k využívání občanů evidovaných jako nezaměstnaní na 
úřadech práce pro provádění pracovní výpomoci při realizaci krizových opatření. 
 
8. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti 
- přijmout opatření k zajištění podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody 
ve věznicích na území postiženém nebo ohroženém krizovou situací tak, aby 
nedošlo k ohrožení životů a zdraví osob. 
 
9. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy 
- přijmout opatření k zajištění vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči 
nemohou v důsledku krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný 



Sbírka zákonů [3] 73 

zástupce. 
 
10. všem členům vlády 
- přijmout opatření k omezení škod a ztrát a k zabezpečení výkonu činností v 
rámci své působnosti v postiženém a ohroženém území. 

 
II.  

 
V souvislosti s prováděním krizových opatření se na území, pro které je vyhlášen 
nouzový stav, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují 
a) právo na nedotknutelnost osob a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osob z 
místa, na kterém jsou bezprostředně ohroženy na životě nebo zdraví, 
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku v 
souvislosti s povinností poskytování věcných prostředků potřebných k řešení 
krizové situace, 
c) svoboda pohybu a pobytu osob v prostoru, z něhož byla provedena evakuace, 
d) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná 
krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, 
e) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění 
záchranných a likvidačních prací. 

 
III.  

 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2006, ve 23.00 hodin. Jeho 
platnost končí dnem 10. dubna 2006, ve 24.00 hodin. 

 
 

Předseda vlády: 
Ing. Paroubek v. r. [3] 
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126/2006 
 

ROZHODNUTÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 5. dubna 2006 
o prodloužení nouzového stavu 

 
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky, rozhodla takto:  

 
I.  

 
Nouzový stav vyhlášený rozhodnutím vlády ze dne 2. dubna 2006, uveřejněným 
pod č. 121/2006 Sb., pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, 
Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje 
a Zlínského kraje, se prodlužuje do 24.00 hodin dne 19. dubna 2006.  

 
II.  

 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. dubna 2006, ve 12.00 hodin. Jeho 
platnost končí dnem 19. dubna 2006, ve 24.00 hodin.  

 
 

Předseda vlády:  
Ing. Paroubek v. r. [3] 
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11/2007 
 

ROZHODNUTÍ  
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  

ze dne 24. ledna 2007 

 
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky,  

 
vláda České republiky 

 
vyhlašuje 

 
pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje 

Vysočina, kraje Libereckého,  
v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v 

rámci kraje Moravskoslezského 
pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, 

Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu 
vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného 

rozsahu ohrožení majetku 
v důsledku rozsáhlé živelní pohromy 

 
NOUZOVÝ STAV  

 
na dobu od 05.00 hodin dne 25. ledna 2007 do 24.00 hodin dne 5. února 

2007.  
 

I.  
 

Pro řešení vzniklé krizové situace vláda České republiky nařizuje tato krizová 
opatření 
a) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích na územích, pro která je nouzový 
stav vyhlášen, s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgánů vrchního 
státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí,  
b) provádění terénních úprav, je-li to v souvislosti s krizovou situací nezbytné 
pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.  

 
II.  
 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se na území, pro která je nouzový 
stav vyhlášen, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují 
a) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala, narušovala 
nebo znemožňovala provádění krizových opatření, s výjimkou činností 
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souvisejících s likvidačními pracemi,  
b) právo vlastnické, a to tak, že vlastníci lesů, jejichž lesy byly rozsáhlou větrnou 
kalamitou postiženy, jsou povinni přednostně a bez zbytečných odkladů 
zpracovat kalamitou poškozené porosty.  

 
III.  

 
1. Pro řešení nouzového stavu není aktivován Ústřední krizový štáb. 
2. Koordinací řešení krizové situace je pověřen ministr zemědělství.  

 
IV.  

 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 25. ledna 2007 v 05.00 hodin. Jeho 
platnost končí dnem 5. února 2007 ve 24.00 hodin.  

 
 

Předseda vlády:  
Ing. Topolánek v. r. 
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Příloha č. 15 

Přehled vyhlášených krizových stav ů v ČR od roku 2000 do roku 2009  

Rok 2002 
Tabulka 14 Vyhlášené krizové stavy - rok 2002 [vlastní tvorba] 
Krizový stav Důvod vyhlášení Území  Období  Pozn.  
Nouzový stav Povodně velkého 

rozsahu 
Středočeský kraj, hlavní město Praha, Jihočeský 
kraj, Plzeňský kraj 

12.8. – 31.8. 
 

Prodloužen 

Nouzový stav Povodně velkého 
rozsahu 

Ústecký kraj 
 

13.8. – 31.8.  Prodloužen 

Nouzový stav Povodně velkého 
rozsahu 

Karlovarský kraj 12.8. – 16.8. Předčasně 
zrušen 

Stav nebezpečí Povodně velkého 
rozsahu 

Část území Jihomoravského kraje 17.7. – 6.8.  

Stav nebezpečí Povodně velkého 
rozsahu 

Část území kraje Vysočina 17.7. – 24.7. Předčasně 
zrušen 

Stav nebezpečí Povodně velkého 
rozsahu 

Ústecký kraj 13.8. – 14.8. Předčasně 
zrušen 

 

Rok 2004 
Tabulka 15 Vyhlášené krizové stavy - rok 2004 [vlastní tvorba] 
Krizový stav Důvod vyhlášení Území  Období  Pozn.  
Stav nebezpečí Jiné živelní pohromy 

(sesuv skalního masu) 
Část území Jihomoravského kraje  1.9. – 23.9. Předčasně 

zrušen 
Stav nebezpečí Jiné živelní pohromy 

(vichřice, tornádo) 
Část území Olomouckého kraje 9.6. – 16.6. 

 
Předčasně 
zrušen 

 
 



 78 

Rok 2005 
Tabulka 16 Vyhlášené krizové stavy - rok 2005 [vlastní tvorba] 
Krizový stav Důvod vyhlášení Území  Období  Pozn. 
Stav nebezpečí Narušení hrází významných vodohospodářských 

děl se vznikem zvláštní povodně 
Část území kraje 
Vysočina 

20.6 – 18.8  Prodloužen 

 

Rok 2006 
Tabulka 17 Vyhlášené krizové stavy - rok 2006 [vlastní tvorba] 
Krizový stav Důvod vyhlášení Území  Období  Pozn.  
Nouzový stav Povodně velkého rozsahu Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, 

Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký 
kraj, Zlínský kraj 

2.4. – 19.4. Prodloužen 

Stav nebezpečí Povodně velkého rozsahu Část území Jihočeského kraje 30.3. – 28.4. 
 

Předčasně 
zrušen 

Stav nebezpečí Povodně velkého rozsahu Jihomoravský kraj 
 

30.3. – 12.4.   

Stav nebezpečí Skladování nebezpečných 
látek a přípravků 

Královehradecký kraj 24.4. – 4.5.  

Stav nebezpečí Jiné živelní pohromy 
(vichřice, tornádo) 

Část území Olomouckého kraje 31.3. – 7.4.  

Stav nebezpečí Povodně velkého rozsahu Část území Plzeňského kraje 28.5 – 6.6.   
Stav nebezpečí Povodně velkého rozsahu Část území Středočeského kraje 1.4. -21.4. Předčasně 

zrušen 
Stav nebezpečí Povodně velkého rozsahu Část území Ústeckého kraje 1.4. – 12.4. Předčasně 

zrušen 
Stav nebezpečí Povodně velkého rozsahu Část území Pardubického kraje 1.4. – 15.4.  
Stav nebezpečí Povodně velkého rozsahu Část území Zlínského kraje 29.3 – 6.4. Předčasně 

zrušen 
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Rok 2007 
Tabulka 18 Vyhlášené krizové stavy - rok 2007 [vlastní tvorba] 
Krizový stav Důvod vyhlášení Území  Období  Pozn. 
Nouzový stav Jiné živelní pohromy 

velkého rozsahu 
(orkán) 

Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, 
kraj Vysočina, Liberecký kraj; část území 
Královéhradeckého kraje, Moravskoslezského 
kraje a Středočeského kraje 

25.1. – 5.2.  

 

Rok 2009 
Tabulka 19 Vyhlášené krizové stavy - rok 2009 [vlastní tvorba] 
Krizový stav Důvod vyhlášení Území  Období  Pozn. 
Stav nebezpečí Povodně velkého 

rozsahu 
Část území Jihočeského kraje 28.6. – 9.7. Předčasně 

zrušen 
Stav nebezpečí Povodně velkého 

rozsahu 
Část území Moravskoslezského kraje 25.6. – 24.7. 

 
 

Stav nebezpečí Povodně velkého 
rozsahu 

Část území Olomouckého kraje 27.6. – 15.7.  Prodloužen 

Stav nebezpečí Povodně velkého 
rozsahu 

Část území Ústeckého kraje 6.7. – 13.7.  

 


