
1 

 

III. 

N á v r h 

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON 

 

ze dne ………………. 2020, 

 

kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 

ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 

 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního 

zákona č. 300/2000 Sb., se mění takto: 

 

1. V čl. 1 se za slova „a ochrana“ vkládají slova „vnitřního pořádku, bezpečnosti,“. 

 

2. V čl. 2 odst. 1 se slova „nebo ve značném rozsahu“ nahrazují čárkou a za slovo „situace“ 

se vkládají slova „stav nebezpečí,“. 

 

3. V čl. 2 odst. 2 se slovo „Nouzový“ nahrazuje slovy „Stav nebezpečí, nouzový“ a slovo 

„omezené“ se nahrazuje slovem „vymezené“. 

 

4. V čl. 3 odst. 1 se za slova „záchranné sbory“ vkládají slova „, jiné státní orgány“. 

 

5. V čl. 3 odst. 1 se slova „Státní orgány, orgány“ nahrazují slovem „Orgány“. 

 

6. V čl. 4 odst. 2 se za slovo „příslušníků“ vkládají slova „a zaměstnanců“. 

 

7. Za čl. 4 se vkládají nové čl. 4a a 4b, které včetně nadpisu znějí: 

 

„STAV NEBEZPEČÍ 

 

Čl. 4a 

 

(1) Orgán vyššího územního samosprávného celku může vyhlásit stav nebezpečí, 

jsou-li na celém území vyššího územního samosprávného celku nebo jeho části 

ohroženy vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní 

prostředí, intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu, ohrožení je možné odvrátit 

zvýšeným úsilím při běžné činnosti orgánů a složek podle čl. 3 odst. 1 nebo orgánů 

územních samosprávných celků a k odvrácení ohrožení je nutné ve větším rozsahu 

omezit práva a svobody. 

 

(2)  Orgán vyššího územního samosprávného celku o vyhlášení stavu nebezpečí 

neprodleně informuje vládu, která může stav nebezpečí zrušit. 

 

(3) Vláda může vyhlásit stav nebezpečí, jsou-li na celém území státu nebo jeho 
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části ohroženy vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo 

životní prostředí, intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu, ohrožení je možné 

odvrátit zvýšeným úsilím při běžné činnosti orgánů a složek podle čl. 3 odst. 1 nebo 

orgánů územních samosprávných celků a k odvrácení ohrožení je nutné ve větším 

rozsahu omezit práva a svobody.   

 

(4) Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit stav nebezpečí podle odstavce 3 

předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší; 

jestliže se vláda v této lhůtě nevyjádří, platí, že se stav nebezpečí ruší.  

 

(5) Vláda o vyhlášení stavu nebezpečí neprodleně informuje Poslaneckou 

sněmovnu, která může stav nebezpečí zrušit.  

 

(6) Stav nebezpečí nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu 

práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 

 

Čl. 4b 

 

(1) Stav nebezpečí se může vyhlásit jen s uvedením důvodů, na určitou dobu 

a pro určité území. Současně s vyhlášením stavu nebezpečí orgán vyššího územního 

samosprávného celku nebo vláda vymezí, která práva a svobody stanovené 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. Podrobnosti stanoví zákon. 

 

(2) Stav nebezpečí může orgán vyššího územního samosprávného celku vyhlásit 

nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu 

vlády. Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud orgán 

vyššího územního samosprávného celku nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před 

uplynutím této doby.  

  

(3) Stav nebezpečí může vláda vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba 

se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Stav nebezpečí 

končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna 

nerozhodne o jeho zrušení před uplynutím této doby.“. 

 

8. V čl. 5 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Vláda může vyhlásit nouzový stav, jsou-li na celém území státu nebo jeho 

části ohroženy vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo 

životní prostředí, intenzita ohrožení dosahuje značného rozsahu, ohrožení není možné 

odvrátit běžnou činností orgánů a složek podle čl. 3 odst. 1 nebo orgánů územních 

samosprávných celků a k odvrácení ohrožení je nutné podstatným způsobem omezit 

práva a svobody.“. 

 

9. V čl. 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují se slova „; jestliže se vláda v této lhůtě 

nevyjádří, platí, že se nouzový stav ruší.“. 

 

10. V čl. 5 odst. 4 se slovo „vyhlášení“ nahrazuje slovy „nouzový stav“. 
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11. V čl. 6 odst. 1 se za slovo „práva“ vkládají slova „a svobody“. 

 

12. V čl. 9 odst. 1 se slova „členové vlády“ nahrazují slovem „členové“. 

 

13. Za čl. 9 se vkládá nový čl. 9a, který včetně nadpisu zní: 

 

„ÚSTŘEDNÍ KRIZOVÝ ŠTÁB 

 

Čl. 9a 

 

(1) Ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády pro řešení stavů 

ohrožujících bezpečnost České republiky.  

 

(2) Složení Ústředního krizového štábu a další podrobnosti stanoví zákon.“. 

 

14. V nadpisu nad označením čl. 10 se slovo „PRODLOUŽENÍ“ nahrazuje slovem 

„ZMĚNY“. 

 

15. Čl. 10 zní: 

 

„Čl. 10 

 

(1) Jestliže po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

podmínky na území České republiky neumožní přípravu nebo konání voleb 

do Parlamentu České republiky, voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků 

nebo volby prezidenta republiky, lze zákonem prodloužit volební období a lhůty 

pro přípravu a konání voleb, nejdéle však o šest měsíců. Volební období a lhůty pro 

přípravu a konání voleb lze takto prodloužit i opakovaně. V případě voleb do Senátu 

a zastupitelstev územních samosprávných celků se o dobu prodloužení volebního 

období zkracuje volební období, které má následovat. 

 

(2) Podle odstavce 1 lze prodloužit také lhůty pro přípravu a konání voleb, které 

nejsou spojeny s koncem pravidelného volebního období, a voleb do Evropského 

parlamentu. Jedná-li se o volby do zastupitelstev obcí vyhlášené pouze pro část území 

České republiky, rozhoduje o prodloužení lhůt vláda. Rozhodnutí vlády se vyhlašuje 

a nabývá účinnosti obdobným způsobem jako zákon. 

 

(3) V případě voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků 

a v případě voleb do Senátu lze podle odstavce 1 nebo 2 postupovat i pouze pro některé 

z volebních obvodů, na jejichž území byly volby vyhlášeny.“. 

 

16. V čl. 11 písm. a) se za slovo „zrušení“ vkládají slova „stavu nebezpečí, který byl 

vyhlášen vládou,“. 

 

17. V čl. 12 se za slovo „Rozhodnutí“ vkládají slova „o stavu nebezpečí, které vydala vláda 

nebo předseda vlády, a rozhodnutí“ a za slovo „prostředcích“ se vkládají slova 

„,popřípadě prostřednictvím dalších informačních a komunikačních prostředků,“. 

 

18. V čl. 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
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„(2) Rozhodnutí o stavu nebezpečí, které vydal orgán vyššího územního 

samosprávného celku, se zveřejňuje v hromadných sdělovacích prostředcích, popřípadě 

prostřednictvím dalších informačních a komunikačních prostředků, a vyhlašuje se stejně 

jako právní předpis vyššího územního samosprávného celku. Účinnosti nabývá 

okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.“. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 
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