
 

 

Příloha č. 1 

 

STAV NEBEZPEČÍ NOUZOVÝ STAV STAV OHROŽENÍ STÁTU VÁLEČNÝ STAV

§ 3 zákona čl. 5 ústavního zákona čl. 7 ústavního zákona čl. 43 ústavního zákona 

č. 240/2000 Sb. č. 110/1998 Sb. č. 110/1998 Sb. č. 1/1993 Sb.

jako bezodkladné opatření, jsou-li 

ohroženy životy, zdraví, majetek, 

životní prostředí, pokud nedosahuje 

intenzita ohrožení značného rozsahu, a 

není možné odvrátit ohrožení běžnou 

činností správních úřadů, orgánů krajů 

a obcí, složek IZS nebo subjektů 

kritické infrastruktury

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

vláda ČR (předseda vlády, je-li 

nebezpečí z prodlení; jeho rozhodnutí 

vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí 

nebo zruší)

uplynutím doby, na kterou byl SN 

vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda 

nerozhodnou o jeho zrušení před 

uplynutím této doby

rozhodnutí o vyhlášení SN musí 

obsahovat krizová opatření a jejich 

rozsah

současně s vyhlášením NS 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

změna krizových opatření musí být 

rovněž vyhlášena

nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené 

na ochranu práv a oprávněných 

hospodářských a sociálních zájmů

nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené 

na ochranu práv a oprávněných 

hospodářských a sociálních zájmů

Právní předpis

Důvod
je-li bezprostředně ohrožena 

svrchovanost nebo územní celistvost 

státu anebo jeho demokratické základy

v případě napadení ČR nebo je-li třeba 

plnit mezinárodní smluvní závazky o 

společné obraně proti napadení

Kdo vyhlašuje

hejtman kraje (primátor hl. m.) - 

neprodleně informuje vládu, MV, 

sousední kraje a pokud mohou být 

krizovou situací dotčeny, též další kraje

Parlament na návrh vlády Parlament

vyhlašuje se jen s uvedením důvodů a 

na nezbytně nutnou dobu

vyhlašuje se jen s uvedením důvodů 

na určitou dobu a pro určité území

vláda o vyhlášení NS neprodleně 

informuje Poslaneckou sněmovnu, 

která může vyhlášení zrušit

Doba trvání
nejvýše 30 dnů (prodloužení jen se 

souhlasem vlády)

nejvýše 30 dnů (prodloužení jen se 

souhlasem Poslanecké sněmovny)
není omezena není omezena

Území celé území kraje nebo jeho část celý stát, omezené území státu celý stát, omezené území státu celý stát

Způsob 
vyhlášení

ve Věstníku právních předpisů kraje stejně jako zákon stejně jako zákon stejně jako zákon

Účinnost
okamžikem, který se stanoví 

v rozhodnutí o vyhlášení SN

okamžikem, který se v rozhodnutí 

stanoví

okamžikem, který se v rozhodnutí 

stanoví

okamžikem, který se v rozhodnutí 

stanoví

Další

k přijetí usnesení o vyhlášení SOS je 

třeba souhlasu nadpoloviční většiny 

všech poslanců a souhlasu 

nadpoloviční většiny všech senátorů

k přijetí usnesení o vyhlášení VS je 

třeba souhlasu nadpoloviční většiny 

všech poslanců a souhlasu 

nadpoloviční většiny všech senátorů

Zveřejnění

na úřední desce krajského úřadu a na 

úředních deskách obecních úřadů na 

území, kde byl SN vyhlášen, zveřejnění 

také dalšími způsoby – prostřednictvím 

hromadných informačních prostředků 

a místního rozhlasu

v hromadných sdělovacích 

prostředcích

v hromadných sdělovacích 

prostředcích

v hromadných sdělovacích 

prostředcích

Ukončení

uplynutím doby, na kterou byl NS 

vyhlášen, pokud vláda nebo 

Poslanecká sněmovna nerozhodnou o 

jeho zrušení před uplynutím této doby

--- ---

vláda jej zruší též, pokud nejsou 

splněny podmínky pro jeho vyhlášení


