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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

A. Obecná část  

1. Zhodnocení platného právního stavu 

Právní řád České republiky materiálně zakotvuje 4 druhy obecných krizových stavů (stav 

nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav). Podle ústavního zákona 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., 

(dále jen „ústavní zákon o bezpečnosti“) se jedná o stavy, kdy je bezprostředně ohrožena 

svrchovanost, územní celistvost, demokratické zásady České republiky nebo ve značném 

rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí 

anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně. V souladu s ústavním zákonem 

o bezpečnosti lze vyhlásit nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. Stav nebezpečí je 

pak možné vyhlásit na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“).  

Vyjma rozdílu dotýkajícího se důvodu vyhlášení jednotlivých krizových stavů (území, 

pro jaké lze krizový stav vyhlásit, doba, na jakou může být krizový stav vyhlášen) je podstatné, 

kým mohou být tyto stavy vyhlášeny.  

Stav nebezpečí se může vyhlásit z důvodu, 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 integrovaného 

záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman 

kraje (v Praze primátor hlavního města Prahy) na dobu maximálně 30 dnů, která může být se 

souhlasem vlády prodloužena. Hejtman může dále požádat vládu o vyhlášení stavu nouze, a to 

v případě, že ohrožení vedoucí k vyhlášení stavu nebezpečí nelze v rámci tohoto stavu odvrátit.  

Nouzový stav se může vyhlásit u živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových 

havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, pokud ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo 

majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav může být vyhlášen 

vládou – při nebezpečí z prodlení může být stav nouze vyhlášen předsedou vlády, přičemž musí 

dále dojít do 24 hodin k schválení nebo zrušení jeho rozhodnutí ze strany vlády. Vláda následně 

informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení nouzového stavu zrušit. Nouzový stav 

se vyhlašuje na dobu maximálně 30 dnů, tato doba může být prodloužena pouze se souhlasem 

Poslanecké sněmovny. 

Stav ohrožení státu vyhlašuje na návrh vlády Parlament, a to v případě bezprostředního 

ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celistvosti státu anebo jeho demokratických základů. 

K vyhlášení stavu ohrožení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců 

a nadpoloviční většiny všech senátorů. Stav ohrožení státu může být vyhlášen na území celého 

státu nebo jeho části. Ústavní zákon nestanovuje délku jeho vyhlášení, tudíž může být vyhlášen 

bez předem daného časového omezení.  

O vyhlášení válečného stavu rozhoduje Parlament, a to v případě napadení České 

republiky nebo v případě plnění mezinárodních smluvních závazků o společné obraně proti 

napadení. K vyhlášení válečného stavu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců 
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a nadpoloviční většiny všech senátorů. Válečný stav je vyhlašován pro území celého státu, 

přičemž rovněž není omezena doba jeho trvání. 

Krizový zákon dále v obecné rovině upravuje Ústřední krizový štáb, kdy tento zákon 

stanoví, že se jedná o pracovní orgán vlády pro řešení krizových situací. Veškeré další 

podrobnosti, zejména pak jeho složení a činnost, jsou podle platné právní úpravy ponechány 

na bližší specifikaci v rámci statutu Ústředního krizového štábu, který schvaluje vláda.  

Současné znění úpravy náhrady škody, přestože mimo jiné ze smyslu a účelu krizového 

zákona jako celku zřetelně vyplývá záměr zákonodárce ustanovení § 36 tohoto zákona aplikovat 

pouze na omezený okruh případů, kdy je škoda způsobena samotnou aktivní činností státu, resp. 

příslušných osob (zejména členů složek integrovaného záchranného systému v rámci zásahu 

nebo cvičení), se stala předmětem diskusí odborné, především však široké veřejnosti.  

S ohledem na současnou právní úpravu poskytování informací je možné o veškeré 

informace (příslušné dokumenty) užívané při přípravě na krizové situace a jejich řešení volně 

žádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „informační zákon“), pokud tyto nejsou výslovně označeny jako tzv. zvláštní 

skutečnosti (případně utajované informace podle jiného právního předpisu).  

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Nová právní úprava krizového zákona je navrhována v návaznosti na novelu ústavního 

zákona o bezpečnosti, kde dochází na ústavní úrovni k zakotvení stavu nebezpečí. Změnou 

v případě stavu nebezpečí je nejen jeho zakotvení v ústavním  zákoně o bezpečnosti, ale 

i možnost vyhlášení tohoto stavu vládou, a to pro celé území České republiky či jen pro jeho 

část. S ohledem na nové kompetence vlády je tak nezbytné, aby v krizovém zákoně byly 

upraveny podrobnosti vyhlášení stavu nebezpečí, a to především, která práva a svobody lze 

v době stavu nebezpečí omezit a které lze povinnosti uložit.  

Novelou ústavního zákona o bezpečnosti také dochází k zakotvení Ústředního krizového 

štábu na ústavní úrovni jako pracovního orgánu vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost 

České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti pak složení Ústředního krizového štábu a další 

podrobnosti svěřuje zákonu.  

V souladu s ústavním požadavkem na srozumitelnost právních norem pro jejich adresáty 

se jeví jako nezbytné zpřesnit právní úpravu náhrady škody v krizovém zákoně, respektive 

uvedení ustanovení § 36 krizového zákona do takové podoby normativního textu, která by 

eliminovala vznik v současnosti častých, z právního hlediska však mnohdy nepodložených, 

úvah nad skutečným významem tohoto ustanovení. Navrhovanou úpravou tak nedochází 

ke změně z hlediska věcného rozsahu ustanovení § 36 krizového zákona, ale pouze k jeho 

faktickému jazykovému zpřesnění při zachování původního účelu, který byl prověřen 

i dosavadní judikaturní praxi, zejména v souvislosti s krizovými opatřeními vyvolanými 

povodněmi. 

V případě poskytování informací ve vztahu ke krizovému zákonu jsou v praxi orgány 

krizového řízení pravidelně žádány s odkazem na informační zákon např. o poskytnutí obsahu 

krizových plánů včetně identifikace bezpečnostních rizik a způsobů ochrany subjektů kritické 

infrastruktury. V řadě případů je pak tyto dotazy možné považovat spíše než za akt kontroly 

veřejné správy za nástroj řešení soukromoprávních zájmů žadatelů (např. jsou žádosti 
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odůvodňovány užitím informací pro soukromoprávní žaloby, vysokoškolské závěrečné práce 

atd.), což je však pro orgány krizového řízení obtížné rozlišovat (v rámci úvah o odmítnutí 

žádostí pro zneužití práva), mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že tyto nejsou obecně 

oprávněny zkoumat a hodnotit důvody žadatele vedoucího k podání žádosti o informace, 

přičemž žadatel o informace není ani povinen svou žádost ve větší míře odůvodnit.  

Neposkytnutí informace užívané při přípravě na krizové situace a jejich řešení podle 

informačního zákona nelze zdůvodnit tím, že žadatel či třetí osoba (hypoteticky) informaci 

může použít v rozporu se zákonem (v návaznosti na její poskytnutí bude užita k jednání 

rozpornému s právním řádem), resp. samotné její poskytnutí je způsobilé ohrozit bezpečnostní 

zájmy státu. Z tohoto důvodu je potřebné v krizovém zákoně zakotvit možné omezení 

poskytování informací dotýkajících se např. přípravy na krizové opatření či kritické 

infrastruktury a její ochrany. 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Současná právní úprava je dostatečná v případě ohrožení způsobené přírodními silami, 

nicméně situace související s pandemií onemocnění COVID-19 dokládá, že současný krizový 

zákon dostatečně nereflektuje tuto problematiku, respektive vyhlášení krizového stavu pro celé 

území České republiky v důsledku pandemie. Z tohoto důvodu a s ohledem na nutnost 

komplexního řešení problematiky dotýkající se krizových stavů a řešení krizových situací je 

předložena novela ústavního zákona o bezpečnosti. V návaznosti na tuto novelu, v rámci které 

ústavní zákon o bezpečnosti přebírá problematiku ve vztahu k stavu nebezpečí a nově svěřuje 

zákonu složení Ústředního krizového štábu (včetně dalších podrobností), je nutné tyto zásadní 

změny promítnout i do krizového zákona, aby právní úprava v něm obsažená vyhovovala 

ústavním mantinelům, tak jak jsou vymezeny v ústavním zákoně o bezpečnosti.  

Nové oprávnění vlády k vyhlášení stavu nebezpečí, které vychází z ústavního zákona 

o bezpečnosti, pak s sebou nese nutnost jasného vymezení možného zásahu do práv a svobod 

garantovaných Listinou základních práv a svobod, a to nejen ze strany vlády, ale i ze strany 

hejtmana kraje, kterému zůstává oprávnění k vyhlášení stavu nebezpečí zachováno. Maximální 

intenzita zásahu do práv a svobod či uložení povinnosti ze strany hejtmana kraje nebo vlády 

pak musí být úměrná vyhlášenému krizovému stavu, respektive ohrožení, na základě kterého 

bylo k vyhlášení krizového stavu přistoupeno.    

S ohledem na posouzení komplexní problematiky obsažené v krizovém zákoně se 

v souvislosti s novelou ústavního zákona o bezpečnosti jeví jako nezbytné dále upravit 

problematiku zastupitelnosti starosty obce, starosty obce s rozšířenou působností nebo 

hejtmana kraje, který je v rámci vyhlášení stavu nebezpečí oprávněn šířeji omezit některá práva 

a svobody či nařídit některá opatření ve vztahu např. k přednostnímu zásobování či evakuaci 

osob. Dále je třeba zakotvit povinnost krajského úřadu zpřístupnit informace dotýkající se 

krizového stavu na úřední desce tohoto úřadu, upravit problematiku přestupků (včetně 

oprávnění Policie České republiky a obecní policie ke kontrole), upravit problematiku náhrady 

škody a upravit vztah krizového zákona k informačnímu zákonu. Na základě zkušeností s jarní 

vlnou pandemie onemocnění COVID-19 se také jeví jako nezbytné zakotvení oprávnění vlády 

v době vyhlášeného krizového stavu vydat nařízení, na jehož základě budou prodlouženy lhůty 

pro provedení vyjmenovaných úkonů a splnění povinností a prodloužena platnost dokladů. 

Ve vztahu k náhradě škody bude stát nadále objektivně odpovědný za škodu způsobenou 

(typicky aktivní činností složek integrovaného záchranného systému na místě) při provádění 
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nařízeného krizového opatření nebo cvičení, i kdyby při této činnosti nedocházelo 

k protiprávnímu jednání. Navrhovanou úpravou náhrady škody zůstává zachováno i pravidlo, 

že nárok oprávněné osobě nevzniká v těch případech, kdy si škodu způsobila sama 

(např. svévolným poskytnutí informací využitých zasahujícími složkami integrovaného 

záchranného systému při zásahu, které jsou v rozporu se skutečným stavem). 

Dále se navrhuje v souladu s čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod jednoznačně 

stanovit, že informace užívané pro přípravu na krizové situace a jejich řešení, jejichž poskytnutí 

by mohlo ohrozit bezpečnost státu, resp. narušit funkčnost integrovaného záchranného systému, 

se podle informačního zákona neposkytují. Důvodem je skutečnost, že orgán krizového řízení 

v současné době při označování příslušné dokumentace musí mimo jiné volit mezi tím, zda 

určité dokumenty obsahující potenciálně „citlivé“ informace za zvláštní skutečnosti 

neoznačovat s rizikem jejich případného zneužití, např. i pro úmyslné způsobení krizové 

situace, či ztížení podmínek zásahu složek integrovaného záchranného systému, což může vést 

až ke ztrátám na životech či majetku obyvatel nebo tyto jako zvláštní skutečnosti označit se 

všemi nedostatky výše uvedenými. Jako nejvhodnější se pak jeví varianta zakotvení 

vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím ke krizovému zákonu do tohoto právního 

předpisu. 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Návrh zákona reaguje na návrh změny právní úpravy ústavního zákona o bezpečnosti. 

Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, a výsledky konzultací s orgány Evropské unie 

Předložený návrh se nedotýká práva Evropské unie a je s ním v souladu, neboť čl. 4 odst. 2 

Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Evropská unie mimo jiné respektuje základní funkce 

jednotlivých států ve vztahu k zajištění územní celistvosti, udržení veřejného pořádku 

a ochranou národní bezpečnosti. Otázka udržení veřejného pořádku a zajištění vnitřní 

bezpečnosti tak zůstává v kompetenci jednotlivých členských států a v souladu s čl. 276 

Smlouvy o fungování Evropské unie nemůže o této odpovědnosti rozhodovat ani Soudní dvůr 

Evropské unie. 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika 

vázána. Ve vztahu k návrhu jde především o Všeobecnou deklaraci lidských práv a Úmluvu 

o ochraně lidských práv a svobod. 
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7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

Nepředpokládá se navýšení hospodářského nebo finančního dosahu navrhované právní 

úpravy, neboť návrhem nedochází k rozšíření kompetencí ve vztahu k omezení základních 

lidských práv ze strany veřejné správy. V případě náhrady škody pak dochází k zpřesnění 

současné právní úpravy, nikoliv k věcnému posunu v dané oblasti.   

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrh nepředpokládá oproti současnému stavu zvýšení možnosti zásahu veřejné správy 

do ochrany soukromí či ochrany osobních údajů. V dané oblasti tak návrh odpovídá současné 

právní úpravě krizového zákona.  

9. Zhodnocení korupčních rizik a rovnosti příležitostí a postavení mužů a žen 

Návrh nevytváří korupční rizika, ani nemá žádné dopady ve vztahu k rovnosti příležitostí 

a postavení mužů a žen, protože neupravuje žádné oblasti vztahů odlišně pro muže a ženy. 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Návrh vychází z rámců daných návrhem novely ústavního zákona o bezpečnosti a tím 

dochází k posílení mechanismu, který vede k zajištění bezpečnosti České republiky. Předložený 

návrh nemá negativní dopad na obranu státu.  
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B. Zvláštní část  

 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 3) 

Změna právní úpravy ve smyslu vypuštění § 3 bez náhrady je vyvolána návrhem 

na přesunutí stavu nebezpečí z krizového zákona do ústavního zákona o bezpečnosti, kdy 

v rámci této novelizace jsou nezbytné úpravy součástí jiných ustanovení.   

K bodu 2 (§ 5 a 6) 

Z důvodu založení kompetence vlády k vyhlášení stavu nebezpečí v ústavním zákoně 

o bezpečnosti dochází k úpravě zásahu do práv a svobod či uložení povinnosti v souvislosti 

s vyhlášením stavu nebezpečí a stavu nouze ze strany vlády. V ustanovení § 5 jsou vymezena 

omezení, nařízení či zákazy, která lze vládou vyhlásit za stavu nebezpečí. Ustanovení § 6 pak 

toto oprávnění rozšiřuje o další možná omezení, nařízení či zákazy, které lze vládou vyhlásit za 

nouzového stavu. 

V § 5 se nad rámec současné úpravy přesouvá oprávnění vlády nařídit omezení nebo 

zákaz vstupu na území České republiky osobám, které nejsou občany České republiky z § 7, 

tedy z oprávnění vlády ve stavu ohrožení státu. Tato úprava umožní snazší reakci na situace 

obdobné pandemii onemocnění COVID-19. 

K bodu 2 (§ 7) 

Vypuštění písmen a) a b) je v souladu s připravovávanou změnou ve zbraňové 

legislativě a jejím novým pojetím. 

K bodu 3 (§ 8) 

Úprava vychází z nové úpravy § 5 a nové úpravy vyhlašování a zveřejňování vyhlášení 

krizového stavu v ústavním zákoně o bezpečnosti. 

K bodu 4 (§ 13a) 

 V návaznosti na obecné zmocnění pro orgán vyššího územního samosprávného 

celku vyhlásit stav nebezpečí pro celé území kraje nebo jeho část, se konkrétně stanoví, kdo je 

tímto orgánem. Nově se také upravují kompetence hejtmana kraje, který může za stavu 

nebezpečí, který vyhlásil, omezit některá základní práva či svobody či nařídit provedení úkonů 

nutných k řešení krizové situace. Jedná se rozsah obdobný, jaký je při vyhlášení stavu nebezpečí 

svěřen vládě, s výjimkou možnosti nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany 

k provádění krizových opatření, která i po úpravě spadá toliko do kompetence vlády. Rovněž 

se stanoví způsob zveřejnění a vyhlášení rozhodnutí o krizových opatření přijatých hejtmanem 

– rozhodnutí bude publikováno v nově připravované Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů (která se navrhuje zakotvit prostřednictvím 

vládního návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů, který je jako sněmovní tisk 576 projednáván Poslaneckou 

sněmovnou). 

K bodu 5 a 6 (§ 14 odst. 4 a 5) 

 Jedná se o legislativně-technickou změnu v návaznosti na nový § 13a. 
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K bodu 7 (§ 14 odst. 6) 

 Nové ustanovení § 14 odst. 6 reaguje na nová oprávnění hejtmana v § 13a, respektive 

na nutnost zástupnosti hejtmana při vyhlášení krizového stavu. S ohledem na snahu co 

nejmenšího zásahu do kompetencí hejtmana ze strany ministra vnitra je navrženo, že ministr 

vnitra je oprávněn převést plnění úkolů hejtmana souvisejících s krizovým stavem 

na zmocněnce toliko v případě, že hejtman či jeho náměstek nemohou tuto funkci vykonávat. 

Jedná se o opatření, které zamezí situaci, kdy např. z důvodu onemocnění nebude moci hejtman 

či jeho náměstek svou funkci vykonávat, což by mohlo vést k riziku zvýšení ohrožení v dané 

oblasti. I nadále platí, že v jiných případech ministr vnitra není oprávněn zasahovat do plnění 

úkolů svěřených hejtmanovi za krizového stavu. O jmenování zmocněnce informuje ministr 

vnitra vládu, která může jeho rozhodnutí zrušit nebo nahradit svým rozhodnutím.  

K bodu 8 (§ 14a odst. 3) 

 Zavádí se úkol krajského úřadu zpřístupnit na úřední desce rozhodnutí o vyhlášení 

krizového stavu a dále informaci o krizovém opatření. Cílem je maximální využití možností 

pro informování veřejnosti. Krajský úřad podle tohoto ustanovení na úřední desce zpřístupní 

informace o rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu, veškerých přijatých opatřeních a případně 

o změně těchto opatření, která může nastat v důsledku vývoje krizové situace, která je krizovým 

opatřením řešena.   

K bodu 9 (K § 18 odst. 5) 

 Jedná se o obdobný návrh, jako v § 14 odst. 7 s tím rozdílem, že se dotýká starosty obce 

s rozšířenou působností a nikoli hejtmana kraje. Návrh řeší zástupnost starosty obce 

s rozšířenou působností v době vyhlášeného krizového stavu a ve vztahu k jeho působnosti, 

která se dotýká krizového zákona. Pokud by došlo k situaci, že starosta obce s rozšířenou 

působností nebo jeho místostarosta nebudou schopni vykonávat své úkoly, hejtman kraje určí 

zmocněnce, který plnění těchto úkolů převezme. O tomto kroku informuje ministra vnitra, který 

může jeho rozhodnutí zrušit nebo nahradit svým rozhodnutím.    

K bodu 10 (§ 21 odst. 4) 

 Návrh dotýkající se zástupnosti starosty obce dotýkající se působnosti tohoto starosty 

v případě krizového stavu koresponduje s návrhem zástupnosti starosty obce s rozšířenou 

působností podle § 18 odst. 5. Cílem návrhu je zachování funkčního aparátu v době vyhlášení 

krizového opatření respektive bezproblémového zajištění plnění úkolů starosty obce.   

K bodu 11 (§ 24a) 

Změna právní úpravy Ústředního krizového štábu reaguje na novelu ústavního zákona 

o bezpečnosti, podle které složení Ústředního krizového štábu a další podrobnosti stanoví 

zákon. 

V rámci krizového zákona je proto nutné stanovit složení Ústředního krizového štábu. 

Dále je nutné vymezit některé funkční vztahy uvnitř Ústředního krizového štábu, včetně 

stanovení osoby, která Ústřednímu krizovému štábu předsedá, a též osoby, která vykonává 

funkci místopředsedy Ústředního krizového štábu. V krizovém zákoně je pak v souladu 

s ústavním zákonem o bezpečnosti nutno stanovit další podrobnosti fungování Ústředního 

krizového štábu, zejména jeho základní úkoly.  
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V odstavcích 1 a 2 se stanovují základní činnosti Ústředního krizového štábu při hrozbě 

vzniku a řešení vzniklé krizové situaci.  

V odstavci 3 se navrhuje stanovit osoby, které budou členy Ústředního krizového štábu 

při všech krizových situacích, během kterých bude Ústřední krizový štáb aktivován. Těmito 

členy budou vždy ministr vnitra, ministr obrany, ministr zdravotnictví, ministr financí a ministr 

průmyslu a obchodu (případně jiná jimi pověřená osoba), jelikož lze důvodně předpokládat, že 

jimi řízená ministerstva budou hrát klíčovou roli při řešení většiny krizových situací. Vláda 

může stanovit další členy Ústředního krizového štábu ve Statutu Ústředního krizového štábu. 

Z povahy věci se bude jednat zejména o vedoucí nebo jiné zástupce dalších ministerstev nebo 

jiných ústředních orgánů státní správy. 

Předsedou Ústředního krizového štábu jmenuje předseda vlády ministra obrany, jestliže 

krizová situace přímo souvisí s vnějším ohrožením nebo s plněním úkolů vykonávaných podle 

Severoatlantické smlouvy v souvislosti s členstvím České republiky v NATO. V případě jiného 

ohrožení jmenuje předseda vlády předsedou Ústředního krizového štábu ministra vnitra. 

Předseda Ústředního krizového štábu poté podle charakteru krizové situace jmenuje 

místopředsedu Ústředního krizového štábu. Místopředsedou může být člen vlády nebo jiný člen 

Ústředního krizového štábu. 

Pokud předseda vlády nejmenuje ministra obrany nebo ministra vnitra předsedou 

Ústředního krizového štábu, stává se předsedou Ústředního krizového štábu sám předseda 

vlády a místopředsedou Ústředního krizového štábu se v tomto případě stává ministr vnitra.  

Návrh dále v odstavci 7 výslovně stanovuje, že zasedání Ústředního krizového štábu se 

mohou na přizvání účastnit i další osoby, pokud je jejich přítomnost potřebná. Touto úpravou 

je zajištěna možnost účasti odborníků z různých oblastí, podle charakteru krizové situace.  

Jelikož Ústřední krizový štáb musí být schopen reagovat na konkrétní krizové situace, 

které mohou být podle svého charakteru značně různorodé, ponechává se v dispozici vlády 

možnost určení dalších členů Ústředního krizového štábu ve Statutu Ústředního krizového 

štábu. V rámci statutu může vláda upřesnit další podmínky činnosti Ústředního krizového 

štábu, například zřízení odborných pracovních skupin, personálně-materiální zabezpečení 

pracoviště Ústředního krizového štábu, dosažitelnost členů štábu apod. Vláda rovněž schválí 

jednací řád Ústředního krizového štábu, ve kterém upřesní pravidla pro svolávání a průběh 

zasedání Ústředního krizového štábu, jakož i další náležitosti zasedání Ústředního krizového 

štábu.  

K bodu 12 (§ 27 odst. 8)  

Ustanovení se ruší v návaznosti na doplnění nového § 38a.  

K bodům 13 a 14 (§ 29 odst. 8 a 9) 

Jedná se o jasné vymezení povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

v taxativně vymezených případech strpět omezení a zákazy vyplývající z krizového opatření. 

K bodu 15 [§ 31 odst. 3 písm. b)] 

Jedná se o legislativně-technickou změnu související s přesunutím původního 

ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) do § 6 odst. 2 písm. c) krizového zákona a se zrušením § 14 

odst. 4. 
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K bodu 16 (§ 33 odst. 5) 

V návaznosti na návrh znění § 34b je do krizového zákona výslovně zakotveno 

oprávnění příslušníka Policie České republiky a strážníka obecní policie v mezích své 

kompetence kontrolovat dodržování opatření podle krizového zákona.  

K bodu 17 (§ 34 odst. 3) 

Navrhuje se úprava maximální výše pokuty u určených přestupků. Jedná se o narovnání 

stavu správního trestání (odstrašující funkce) v podobě finančního postihu k přestupku fyzické 

osoby, kdy reálně od roku 2000 nedošlo k úpravě možného finančního postihu. 

K bodu 18 [§ 34a odst. 2 písm. c) a d)] 

Jedná se o legislativně-technickou změnu související se změnou a doplněním § 29 

o odstavec 8 a 9. 

K bodu 19 (§ 34b) 

 V ustanovení je založeno oprávnění příslušníku Policie České republiky a strážníkovi 

obecní policie příkazem na místě uložit pokutu za některé přestupky podle krizového zákona. 

Zároveň dochází k vypuštění kompetence hasičského záchranného sboru kraje a krajského 

úřadu k projednání přestupku. Oprávnění k projednávání přestupků tak bude vyplývat z obecné 

právní úpravy (§ 60 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich). V dané věci se jedná o agendu, která nevyžaduje složité dokazování, a tak je návrh 

v souladu s rychlostí a efektivitou správního trestání. Jedná se tedy o systémové řešení, které je 

v souladu se současnou právní úpravou a obecně posunem ve správním trestání. 

K bodům 20 až 22 (§ 36) 

Nadále zůstává zachován princip objektivní odpovědnosti státu, přičemž se toliko 

z jazykového hlediska zpřesňuje stávající účel a smysl ustanovení § 36 odst. 1 krizového 

zákona, kterým je závazek státu hradit škody nastalé na věcech právnických a fyzických osob 

v důsledku aktivní činnosti primárně složek integrovaného záchranného systému při provádění 

krizových opatření nebo cvičení. 

 U odstavce 3 dochází k legislativně technické úpravě odkazu na odstavce 1 a 2. 

K bodu 23 (§ 38a) 

Navržená úprava vychází z § 11 odst. 1 písm. d) a odst. 6 informačního zákona, kterou 

doplňuje, neboť tato nenaplňuje požadavky na ochranu citlivých informací, zejména se 

vztahujících k bezpečnostním opatřením a potřeby praxe. Podle navržené úpravy se neposkytují 

informace užívané orgány krizového řízení, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit připravenost 

na krizové situace a jejich řešení, kritickou infrastrukturu, nebo účinnost krizových opatření 

a informace označené jako zvláštní skutečnosti. V rámci úvah o vyřízení žádosti o poskytnutí 

informací (s výjimkou informací označených za zvláštní skutečnosti, které jsou specifikovány 

v § 27 krizového zákona) bude orgán krizového řízení vždy posuzovat, zda je poskytnutí těchto 

informací skutečně způsobilé ohrozit uvedené chráněné zájmy a zda je z důvodu zajištění 

bezpečnosti státu a ochrany práv třetích osob nezbytné přistoupit k omezení práva na informace. 

Obdobně k jiným právním předpisům (např. zákon o České národní bance, zákon 

o kybernetické bezpečnosti) a s ohledem na věcnou souvislost s ostatními částmi krizového 
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zákona se výjimka z povinnosti poskytovat informace podle informačního zákona začleňuje 

do krizového zákona. V návaznosti na toto doplnění se současně ruší ustanovení § 27 odst. 8. 

K bodu 24 (§ 39e odst. 4)  

Jedná se o legislativně-technickou změnu související s přesunutím původního 

ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) do § 6 odst. 2 písm. c) krizového zákona. 

K bodu 25 (§ 40 odst. 1) 

 Jedná se o legislativně-technickou změnu související se zrušením § 27 odst. 8. 

K bodu 26 (§ 40 odst. 2) 

 V návaznosti na zkušenosti s jarní vlnou pandemie onemocnění COVID-19 se doplňuje 

oprávnění vlády v době vyhlášeného krizového stavu vydat nařízení, na jehož základě budou 

prodlouženy lhůty pro provedení v něm vyjmenovaných úkonů a splnění povinností 

a prodloužena platnost dokladů. 

K čl. II 

 Část rádiového spektra, která je v současné době využívána pro účely provozování 

hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému, již v mnoha ohledech 

nevyhovuje potřebám praxe, zejména pokud jde o možnost zajištění datových přenosů. 

Stávající právní úprava přitom neumožňuje, aby Ministerstvu vnitra byl udělen příděl rádiových 

kmitočtů vyhrazených pouze pro účely provozování této sítě. Podle zákona o elektronických 

komunikacích příděl rádiových kmitočtů lze udělit jen podnikateli zajišťujícímu veřejnou 

komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, 

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ministerstvo vnitra jednak nevystupuje 

při zajišťování provozu této sítě v postavení podnikatele a jednak tato síť ze své povahy není 

a  nemůže být veřejnou komunikační sítí. Ministerstvo vnitra je oprávněno využívat k plnění 

svých úkolů stanovené části rádiového spektra na základě všeobecného oprávnění či na základě 

individuálního oprávnění (pokud o udělení takového individuálního oprávnění požádá). Bez 

udělení přídělu rádiových kmitočtů se však tato oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

budou vždy vztahovat jen k těm částem radiového spektra, u kterých počet práv k využívání 

rádiových kmitočtů není omezen plánem využití rádiového spektra. Oprávnění k využívání 

takových rádiových kmitočtů tak mohou získat i jiné osoby. Taková situace však není přijatelná 

z hlediska zajištění provozu a celorepublikové dostupnosti hromadné radiokomunikační sítě 

integrovaného záchranného systému. Navrhuje se tak doplnit do zvláštního zákona vyhrazení 

rádiových kmitočtů umožňujících provozování informačních a komunikačních sítí a služeb 

integrovaného záchranného systému. 

K čl. III 

 V souvislosti se změnami navrženými ústavním zákonem o bezpečnosti, tj. doplnění 

možnosti předsedy vlády vyhlásit stav nebezpečí, pokud hrozí prodlení, se doplňuje jako akt, 

který se vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, také rozhodnutí předsedy vlády 

o vyhlášení stavu nebezpečí. 
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K čl. IV 

V souvislosti s návrhem úpravy § 34b se odstraňuje duplicita právní úpravy 

v zákoně č. 243/2020 Sb. 

K čl. V 

Datum nabytí účinnosti se s ohledem na nezbytnost přijetí navrhovaných změn a délku 

legislativního procesu stanoví v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů 

a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. Výjimku tvoří novela zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, jejíž účinnost se navrhuje shodně s tímto zákonem 

(v účinném zákoně o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv není vyhlašování rozhodnutí 

předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu upraveno). 
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