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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

A. Obecná část 

1.  Zhodnocení platného právního stavu 

Právní řád České republiky materiálně rozlišuje 4 druhy obecných krizových stavů. Jedná 

se o stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. Tyto stavy se mezi sebou 

liší tím, kým mohou být vyhlášeny, z jakých důvodů, na jakém území a na jak dlouhou dobu. 

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

č. 300/2000 Sb., (dále jen „ústavní zákon o bezpečnosti“), upravuje v čl. 2 odst. 1 mimořádné 

stavy jako situace, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, 

demokratické základy 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. Podle intenzity ohrožení, územního rozsahu a charakteru lze 

vyhlásit nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. Nouzový stav a stav ohrožení státu 

mohou být vyhlášeny pro omezené nebo celé území státu, naproti tomu válečný stav se 

vyhlašuje pouze pro celé území státu. 

Nouzový stav je vyhlašován vládou, a to 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. Při nebezpečí z prodlení 

může nouzový stav vyhlásit pouze předseda vlády, jeho rozhodnutí však musí vláda do 24 hodin 

od vyhlášení schválit nebo zrušit. O vyhlášení nouzového stavu pak vláda neprodleně informuje 

Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení nouzového stavu zrušit.  

Nouzový stav se vyhlašuje s uvedením důvodů, na dobu určitou a pro určité území. 

Současně musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně (krizový zákon) 

a v jakém rozsahu se omezují a jaké povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Nouzový stav 

lze vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů, přičemž tato doba může být prodloužena po předchozím 

souhlasu 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 

a nadpoloviční většiny všech senátorů. Válečný stav je vyhlašován pro území celého státu, 

přičemž rovněž není omezena doba jeho trvání. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, kromě nouzového stavu a stavu ohrožení státu, které vycházejí 

z ústavního zákona o bezpečnosti, zavádí mírnější režim, a to stav nebezpečí. Stav nebezpečí 

vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy, a to v případě ohrožení životů, 

zdraví, majetku, životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, 

a není ohrožení možné odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek 

integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. O vyhlášení stavu 
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nebezpečí hejtman neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra, sousední kraje, a pokud 

mohou být krizovou situací dotčeny, též další kraje. 

Stav nebezpečí se obdobně jako nouzový stav vyhlašuje s uvedením důvodů, na nezbytně 

nutnou dobu, pro celé území kraje nebo pro jeho část a toto rozhodnutí musí obsahovat krizová 

opatření a jejich rozsah. Stav nebezpečí lze vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů, přičemž tato doba 

může být se souhlasem vlády prodloužena. V případě, že vzniklé ohrožení nelze odvrátit 

v rámci stavu nebezpečí, požádá hejtman vládu o vyhlášení nouzového stavu.  

Současná situace s pandemií onemocnění COVID-19 ukázala, že stávající právní úprava 

není dostačující. Od přijetí ústavního zákona o bezpečnosti v roce 1998 nebyl žádný 

z krizových stavů vyhlášen na území celého státu. Pouze v letech 2002, 2006, 2007 a 2013 byl 

vládou vyhlášen nouzový stav na části území České republiky z důvodu povodní nebo orkánu. 

Stav nebezpečí byl na území jednotlivých krajů vyhlášen vícekrát, a to v souvislosti 

s povodněmi, sesuvy skalního masivu a půdy, likvidací nelegálního skladu chemikálií 

či afrického moru prasat.  

Dosavadní právní úprava nouzového stavu je orientována spíše na působení přírodních 

sil typu povodní, vichřic apod. V současné době však musí Česká republika počítat i s jinými 

druhy ohrožení (např. právě epidemie, respektive pandemie). Z tohoto důvodu je vhodné 

provést revizi krizových stavů tak, aby mohla být tato úprava využitelná při řadě rozdílných 

situací. 

Za nedostatek současné právní úpravy je třeba považovat zejména její roztříštěnost, kdy 

jednotlivé druhy obecných krizových stavů nejsou upraveny na jednom místě (stav nebezpečí 

je upraven v krizovém zákoně, nouzový stav, stav ohrožení státu v ústavním zákoně 

o bezpečnosti, válečný stav v Ústavě České republiky). Odstranění této roztříštěnosti by šlo 

docílit zakotvením stavu nebezpečí na ústavní úrovni doplněním do ústavního zákona 

o bezpečnosti.  

Další nedostatek současné právní úpravy lze spatřovat v nejednoznačné úpravě týkající 

se možnosti odložení voleb. Pokud se jedná o možnost úpravy volebního období v době 

vyhlášeného krizového stavu, ústavní zákon o bezpečnosti obsahuje v čl. 10 stručnou úpravu 

pro možnost prodloužit zákonem volební lhůty. Lhůty lze prodloužit, jestliže po dobu 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podmínky na území České 

republiky neumožní konat volby ve lhůtách, které jsou stanoveny pro pravidelná volební 

období. Prodloužení je možné nejdéle o šest měsíců. Komentářová literatura uvádí, že zákon 

nevylučuje opakované prodloužení. V případě v minulosti vyhlášených nouzových stavech buď 

volby, nebo přípravy na ně neprobíhaly, anebo nebyly ohroženy tak, aby muselo dojít 

k prodloužení lhůt předpokládanému v čl. 10, praktické zkušenosti tak v tomto ohledu zcela 

chyběly.  

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru 

(označovaného jako SARS CoV-2) vláda mimo jiné rozhodla o zákazu volného pohybu osob 

na území celé České republiky s některými výjimkami. Do doby trvání nouzového stavu však 

spadalo konání doplňovacích voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích. 

V době vyhlášení nouzového stavu a následných krizových opatření vlády již byli 

zaregistrováni kandidáti pro tyto volby, avšak vzhledem k rozsahu omezení platných na území 

České republiky bylo ohroženo konání voleb, jednak pokud jde o zajištění potřebného počtu 

členů okrskových volebních komisí, ale také z hlediska dostatečné volební účasti, kterou lze 

považovat za podmínku legitimity výsledku voleb. Vláda proto rozhodla o odkladu hlasování 

s tím, že nový termín hlasování stanoví prezident republiky (usnesení vlády vyhlášené pod 

č. 88/2020 Sb.). Nejvyšší správní soud dne 1. dubna 2020 v odůvodnění usnesení č. j. Pst 

19/2019-12 ve věci návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí vyslovil právní názor, 
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že usnesení vlády o odkladu hlasování v doplňovacích volbách je v rozporu s ústavním 

zákonem o bezpečnosti, a tedy je protiústavní a nicotné. Následná diskuse o odložení 

doplňovacích voleb do Senátu poukázala na četné nejasnosti v úpravě možnosti odložení voleb 

obsažené v ústavním zákoně o bezpečnosti. 

Bezpečnostní rada státu je stálý pracovní orgán vlády České republiky pro koordinaci 

problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. 

Zřízena je přímo ústavním zákonem o bezpečnosti. Zároveň má vláda podle § 4 odst. 1 písm. c) 

krizového zákona kompetenci zřídit Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení 

krizových situací. Složení a činnost Ústředního krizového štábu je upravena v jeho statutu, 

který schvaluje svým usnesením vláda. Úkolem Ústředního krizového štábu je připravovat 

návrhy na řešení krizových situací Bezpečnostní radě státu nebo v případě nebezpečí z prodlení 

přímo vládě.  

Současné rozdělení činností není v tomto ohledu ideální. Vhodné by proto bylo zakotvit 

Ústřední krizový štáb na stejné úrovni jako Bezpečnostní radu státu, tedy přímo v ústavním 

zákoně o bezpečnosti. Úkolem Bezpečností rady státu by byla příprava návrhů k zajišťování 

bezpečnosti České republiky v budoucnosti, zatímco úkolem Ústředního krizového štábu by 

byla příprava návrhů na řešení již nastalých situací. 

Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu jsou 

podle současné právní úpravy zveřejňována v hromadných sdělovacích prostředních 

a publikována ve Sbírce zákonů. Je však třeba, aby právní úprava v tomto ohledu reflektovala 

i technologický pokrok, který byl učiněn v posledních desetiletích, zejména používání 

sociálních sítí. 

 

2. Odůvodnění hlavních principů a nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Cílem předloženého návrhu je v první řadě zakotvit na ústavní úrovni stav nebezpečí, 

který je dle současné právní úpravy obsažen toliko v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, který jej umožňuje 

vyhlásit výlučně hejtmanem kraje pro jím spravovaný kraj či jeho část. Podle navrhované 

ústavní úpravy bude nově moci na celém území státu nebo jeho části vyhlásit stav nebezpečí 

i vláda, současně se ponechává možnost vyhlásit jej pro území kraje nebo jeho části hejtmanem 

kraje (primátorem hlavního města Prahy). V návaznosti na ústavní zakotvení stavu nebezpečí 

se současně upravuje i definice nouzového stavu. 

Zásadním rozdílem mezi stavem nebezpečí vyhlášeným vládou a nouzovým stavem 

bude míra intenzity ohrožení chráněných statků, možnost odvrácení ohrožení a rozsah možnosti 

omezit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu práva a svobody.  

Vláda tak bude moci reagovat i na situaci, kdy míra ohrožení života, zdraví, 

majetkových hodnot, životního prostředí nebo vnitřního pořádku a bezpečnosti nedosahuje 

značné intenzity, nebo v případě vyhlášení nouzového stavu již nedosahuje intenzity 

pro nouzový stav, ale ohrožení nadále v menším rozsahu trvá, tedy jedná se o nižší úroveň 

nebezpečí – z nouzového stavu tak bude moci přejít na stav nebezpečí. 

Na základě zkušenosti s odkladem doplňovacích voleb do Senátu návrh také doplňuje 

a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb tak, aby již 

nevznikaly výkladové pochybnosti při jeho aplikaci. Do nemožnosti konat volby výslovně patří 

i nemožnost přípravy voleb, neboť i kdyby samotné hlasování bylo proveditelné, je třeba 

umožnit odklad voleb i tehdy, pokud podmínky nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu neumožňují provést úkony v přípravné fázi voleb. Výslovně se stanoví, že 
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prodloužením lhůt je míněn jednak odklad termínu konání voleb, se kterým je spojeno 

prodloužení předchozího volebního období (pokud přichází v úvahu), a jednak prodloužení lhůt 

pro přípravu voleb, které se budou odvíjet od odloženého termínu voleb. 

Umožňuje se opakovaně prodloužit lhůty, a tím i volební období, avšak opět pouze 

zákonem a maximálně o 6 měsíců. To je nezbytné v případě, že trvající nebo znovu vyhlášený 

nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav ani nadále neumožňují konat volby. 

Podmínky pro odložení konání voleb a zároveň prodloužení volebního období se vztahují 

na volby, které by se měly konat z důvodu uplynutí pravidelného volebního období. Úprava 

samotného odložení voleb se vztahuje na volby, které se konají z jiného důvodu, než je uplynutí 

volebního období (např. soudní rozhodnutí o neplatnosti voleb, úmrtí senátora, pokles počtu 

zastupitelů obce pod zákonem stanovenou hranici). 

Již vyhlášené volby do zastupitelstev obcí, které nejsou spojeny s koncem pravidelného 

volebního období, a současně se mají konat jen na části území státu, bude moci, při splnění 

stejných podmínek, které platí pro odklad voleb formou zákona, odložit vláda svým 

rozhodnutím. Tato pravomoc vlády se v ústavním zákoně o bezpečnosti nově výslovně 

zakotvuje, neboť z dosavadního znění jednoznačně nevyplývala, a z gramatického výkladu 

zákona nebylo zcela jasné, na jaké spektrum voleb výhrada zákona nedopadá. Pravomoc vlády 

se prakticky bude týkat výlučně nových nebo opakovaných voleb do zastupitelstev obcí. Jde 

o volby, které ústavní právo výslovně neupravuje a i podle dosavadních volebních zákonů tyto 

volby vyhlašuje ministr vnitra. Umožnit jejich odklad rozhodnutím vlády se tudíž jeví jako 

přiměřená úprava.   

Po vzoru Bezpečnostní rady státu se přímo do ústavního zákona zakotvuje Ústřední 

krizový štáb jako pracovní orgán vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost České 

republiky (řešení nastalých krizových situací), zatímco Bezpečnostní rada státu bude orgánem 

pro příprava návrhů k zajišťování bezpečnosti České republiky (pro futuro).  

V návrhu je zpřesněna i publikace rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů. V případě 

stavu nebezpečí vyhlášeného orgánem kraje bude rozhodnutí 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). Rozhodnutí o stavu nebezpečí, který je vyhlášen 

vládou, nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo válečném stavu budou vyhlašována 

ve Sbírce zákonů, respektive v nové Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.  

Úpravy obsažené v novele ústavního zákona bude následně nezbytné promítnout 

do krizového zákona a eventuálně dalších právních předpisů. 

 Návrh není v rozporu se zákazem diskriminace a nedotýká se rovnosti žen a mužů. 

  

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Navržené změny reagují na aktuální situaci a problémy související s nedostatečnou 

právní úpravou obecných krizových stavů. S ohledem na nedávné zkušenosti související 

s vyhlášením nouzového stavu z důvodu epidemie koronaviru se ukázalo současné nastavení 

řešení krizových situací jako ne zcela adekvátní. Nedostatky právní úpravy je třeba vyřešit co 

nejdříve, neboť podobné situace mohou nastat i v budoucnosti, a to i v mnohem horší podobě 

a s horšími následky. 

Navržená řešení jsou proporcionální, odpovídají sledovaným cílům a vytváří adekvátní 

předpoklady pro efektivní řešení budoucích krizových situací. 
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4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Předložený návrh ústavního zákona se v převážné většině své úpravy netýká práva 

Evropské unie, předmět úpravy spadá téměř zcela do výlučné působnosti každého členského 

státu Evropské unie, návrh tak není ani v rozporu se závazky, vyplývajícími pro Českou 

republiku z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky 

k Evropské unii, s obecnými zásadami práva Evropské unie ani s judikaturou Soudního dvora 

Evropské unie.  

Návrh zejména odpovídá skutečnosti, že čl. 4 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanovuje, 

že „[Evropská unie] respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním 

územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména 

národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu. 

Rovněž lze poukázat na čl. 72 Smlouvy o fungování Evropské unie, dle kterého se 

ustanovení této smlouvy upravující záležitosti týkající se vytvoření prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva nedotýkají výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného 

pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti. Čl. 276 Smlouvy o fungování Evropské unie 

v návaznosti stanoví, že o této odpovědnosti nemůže rozhodovat ani Soudní dvůr Evropské 

unie.  

Předkládaná úprava se zabývá způsobem zvládání takového ohrožení životů a zdraví, 

majetkových hodnot, životního prostředí nebo vnitřního pořádku a bezpečnosti, které není 

možné odvrátit běžnou činností orgánů veřejné moci, s přihlédnutím ke zkušenostem 

s pandemií onemocnění COVID-19. S touto materií v rámci práva Evropské unie nejvíce 

souvisí oblast ochrany a zlepšování lidského zdraví a oblast civilní ochrany. Činnost v oblasti 

ochrany a zlepšování lidského zdraví je podle článku 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské 

unie tzv. doplňkovou pravomocí. Také činnost v oblasti civilní ochrany je podle článku 6 

písm. f) Smlouvy o fungování Evropské unie doplňkovou pravomocí Evropské unie. Evropská 

unie tedy podle článku 5 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie může v těchto oblastech 

podporovat, koordinovat nebo doplňovat činnosti členských států, aniž by přitom nahrazovala 

jejich pravomoc nebo harmonizovala jejich právní předpisy.  

Některé navrhované změny, resp. jejich důsledky, však mohou mít přímý vliv na některé 

závazky, které České republice plynou z členství v Evropské unii. Konkrétně jde o odložení 

voleb do Evropského parlamentu podle svého článku 10 odst. 2. Volební právo do Evropského 

parlamentu má být podle článku 14 Smlouvy o Evropské unii a podle článku 223 Smlouvy 

o fungování Evropské unie všeobecné a přímé, uskutečňované tajným hlasováním. Tyto volby 

jsou pořádány podle společných zásad, nicméně v rámci jednotlivých členských států. Pokud 

podmínky na území České republiky nebo jeho části neumožní přípravu a konání takových 

voleb ve společném termínu, mohla by vzniknout situace, kdy je omezení účinného výkonu 

volebního práva některých nebo všech oprávněných voličů větší překážkou dosažení 

příslušného cíle Unie (tedy řádné demokratické obnovy Evropského parlamentu) než odložení 

voleb. V této souvislosti lze připomenout, že Česká republika a Evropská unie si podle zásady 

loajální spolupráce (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii) navzájem pomáhají při plnění úkolů 

vyplývajících ze smluv; v duchu této zásady by bylo nutno řešit ad hoc i konkrétní vzniklou 

situaci. 

Právní úprava délky volebního období poslanců Evropského parlamentu zakotvená 

v právu Evropské unie (Akt z roku 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách) je v návrhu zohledněna. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTNMRA34)



6 
 

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

Česká republika vázána 

Návrh novely ústavního zákona je v souladu s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká 

republika vázána. Jde zejména o: 

 Všeobecnou deklaraci lidských práv, 

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (vyhlášený pod č. 120/1976 Sb.),  

 Úmluvu o ochraně lidských práv a svobod. 

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Návrh novely ústavního zákona v porovnání se stávající právní úpravou neobsahuje 

zvýšení finančních nároků na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  S ohledem 

na možnost omezení práva na podnikání je možné očekávat dopady na podnikatelské prostředí 

České republiky, případně i sociální dopady, jejichž kvantifikace však není možná a bude se 

odvíjet od konkrétních opatření reagujících na konkrétní ohrožení. 

Nepředpokládají se dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani životní prostředí. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná novela ústavního zákona nebude mít žádné dopady na ochranu soukromí 

a osobních údajů.  

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh zákona v porovnání se stávající právní úpravou nepřináší zvýšení korupčních rizik.  

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh zpřesňuje a posiluje mechanismy k zajištění bezpečnosti České republiky. 
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B. Zvláštní část 

 

K čl. I 

K bodu 1 (čl. 1) 

Navržená změna doplňuje mezi základní povinnosti státu ochranu vnitřního pořádku 

a bezpečnosti. Jedná se pouze o formální doplnění, neboť ochrana vnitřního pořádku 

a bezpečnosti je obsažena již v čl. 2 odst. 1 ústavního zákona o bezpečnosti.  

 

K bodům 2 a 3 (čl. 2 odst. 1 a 2) 

Mezi krizové stavy uvedené v ústavním zákoně o bezpečnosti se doplňuje stav 

nebezpečí, který byl doposud upraven pouze v krizovém zákoně. Z tohoto důvodu dochází 

k odstranění podmínky o rozsahu intenzity ohrožení, neboť stav nebezpečí bude vyhlašován 

v případech, kdy intenzita ohrožení nebude dosahovat značného rozsahu. 

 

K bodu 4 a 5 (čl. 3 odst. 1 a 2) 

Současné znění ústavního zákona není plně v souladu s aktuálním právním a faktickým 

stavem v České republice, kdy i jiný státní orgán může bezprostředně zajišťovat bezpečnost 

České republiky, než jen zde vyjmenované, a nikoliv se toliko podílet na jejím zajišťování, jak 

je uvedeno v odstavci 2. Doplňuje se proto kategorie, pod kterou je možné podřadit státní 

orgány, které nejsou součástí ozbrojených sil, bezpečnostním sborem, záchranným sborem ani 

havarijní službou (např. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost). 

 

K bodu 6 (čl. 4 odst. 2) 

Významnou částí personálního obsazení úkoly ozbrojených sil, ozbrojených 

bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb tvoří civilní zaměstnanci, kteří 

se podílejí na plnění úkolů těmto sborům uloženým. Tuto skutečnost je třeba reflektovat 

i ve znění předmětného ustanovení.  

 

K bodu 7 (čl. 4a a 4b) 

Navrhovaná právní úprava zakotvuje na ústavní úrovni stav nebezpečí, který je podle 

současné právní úpravy zakotven v krizovém zákoně. Podle současné právní úpravy může být 

stav nebezpečí vyhlášen pouze hejtmanem (primátorem hl. města Prahy), a to pro jím 

spravovaný kraj či jeho část. Podle navrhované úpravy bude moci na celém území státu nebo 

jeho části vyhlásit stav nebezpečí nově i vláda.  

Navrhovaná formulace stavu nebezpečí vychází částečně z formulace uvedené 

v krizovém zákoně, mezi chráněné hodnoty se navíc doplňuje vnitřní pořádek a bezpečnost jako 

u nouzového stavu. Pro vyhlášení stavu nebezpečí je třeba splnění několika podmínek současně. 

Tyto podmínky jsou shodné jak pro stav nebezpečí vyhlášený vládou, tak i orgánem vyššího 

územního samosprávného celku.  

První podmínkou je ohrožení životů a zdraví, majetkových hodnot, životního prostřední 

nebo vnitřního pořádku a bezpečnosti. Podle druhé podmínky intenzita ohrožení nedosahuje 

značného rozsahu. Třetí podmínka stanovuje, že ohrožení je možné odvrátit zvýšeným úsilím 
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při běžné činnosti správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků nebo složek 

ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb. 

Poslední podmínka pak stanovuje, že k odvrácení ohrožení je nutné ve větším rozsahu omezit 

lidská práva a svobody.   

Vyhlášením stavu nebezpečí tak lze reagovat i na situaci, kdy míra ohrožení života, 

zdraví, majetkových hodnot, životního prostředí nebo vnitřního pořádku a bezpečnosti 

nedosahuje při vyhlášení nouzového stavu již intenzity značného rozsahu, ale ohrožení nadále 

trvá, i když v menší míře, a je k jeho odstranění nezbytné i nadále omezit některá práva 

a svobody – lze tak přejít z nouzového stavu na stav nebezpečí. 

Návrh dále stanovuje 4 náležitosti, které musí vyhlášení stavu nebezpečí splňovat. První 

náležitostí je uvedení důvodů, na základě kterých dochází k vyhlášení stavu nebezpečí. Druhou 

náležitostí je stanovení doby, po kterou je stav nebezpečí vyhlášen. Tato doba nesmí být delší 

než 30 dní. Třetí náležitostí je vymezení území, na kterém je stav nebezpečí vyhlášen. Poslední 

náležitostí je vymezení práv a svobod, která mohou být omezena, v jakém rozsahu se tato práva 

omezují, a zároveň jaké povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. I tyto náležitosti jsou shodné 

pro oba typy stavů nebezpečí. 

Rozdíly mezi těmito stavy spočívají především ve velikosti území, na kterém je stav 

nebezpečí vyhlašován, a v orgánu, který jej vyhlašuje. Orgánem vyššího územního 

samosprávného celku, který je oprávněn stav nebezpečí vyhlásit, je hejtman kraje, v případě 

hl. města Prahy primátor. Stav nebezpečí může vyhlásit na území celého kraje anebo jeho části.  

Podle navrhované právní úpravy bude moci být nově stav nebezpečí vyhlášen i na území celého 

státu. V tomto případě musí být vyhlášen vládou. Vláda může stav nebezpečí vyhlásit i na části 

území státu, a to například v případě, kdy stav nebezpečí nevyhlásí hejtman (primátor), ačkoliv 

budou podmínky pro jeho vyhlášení splněny. V případě nebezpečí z prodlení může stav 

nebezpečí vyhlásit i předseda vlády, jeho rozhodnutí však musí vláda do 24 hodin schválit nebo 

zrušit (tedy obdobně jako u nouzového stavu). Pokud se vláda v této lhůtě nevyjádří, má se 

za to, že se stav nebezpečí ruší (s účinky ex nunc).  

Další podrobnosti, tj. konkrétní podmínky, za kterých lze práva a svobody omezit, včetně 

rozsahu povinností, které lze uložit, stanoví zvláštní zákon, kterým bude krizový zákon a další 

zákony. 

 

K bodu 8 (čl. 5 odst. 1) 

V návaznosti na ústavní zakotvení stavu nebezpečí se současně upravuje i definice 

nouzového stavu. Navrhovaná právní úprava formuluje podmínky vyhlášení nouzového stavu 

obdobným způsobem jako v případě stavu nebezpečí. Nově se do definice doplňují jako 

podmínky pro vyhlášení skutečnost, že ohrožení není možné odvrátit běžnou činností správních 

úřadů, orgánů územních samosprávných celků nebo složek ozbrojených sil, ozbrojených 

bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijní služby, a dále nutnost k odvrácení 

nebezpečí podstatným způsobem omezit práva a svobody, čímž se tento stav odlišuje 

od „běžných“ ohrožení, u nichž se z povahy věci předpokládá eventuální omezení práv 

a svobod, avšak nikoliv podstatným způsobem, a které jsou eliminovatelné běžným, nikoliv 

mimořádným nasazením správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků nebo složek 

ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb. 

Rozdíl mezi stavem nebezpečí vyhlášeným vládou a nouzovým stavem spočívá v míře 

intenzity ohrožení a rozsahu omezení práv a svobod, které lze na nezbytně nutnou dobu 

a v nezbytně nutném rozsahu omezit. V případě vyhlášení nouzového stavu musí intenzita 

ohrožení dosahovat již značného rozsahu.  
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K bodu 9 (čl. 5 odst. 3) 

 Dochází k upřesnění, jaký stav platí za situace, kdy vláda do 24 hodin neschválí ani 

nezruší vyhlášení nouzového stavu předsedou vlády. V takovém případě se po uplynutí této 

lhůty nouzový stav ruší (s účinky ex nunc).  

 

K bodu 10 (čl. 5 odst. 4) 

Navrhovaná úprava upřesňuje, že Poslanecká sněmovna ruší (tj. ukončuje) vyhlášený 

nouzový stav nikoli samotný akt „vyhlášení“. Zpětné rušení toho, že byl nouzový stav vyhlášen 

ve chvíli, kdy se podle něj již nějakou dobu postupuje, může být často velmi problematické. 

Podle nové úpravy bude zjevné, že dochází ke zrušení vyhlášeného stavu, a to k datu, které 

bude stanoveno. 

 

K bodu 11 (čl. 6 odst. 1) 

 Navržená změna obsahuje pouze formální terminologické doplnění. 

 

K bodu 12 (čl. 9) 

Navrhovaná změna ve složení Bezpečnostní rady státu umožní, aby členem tohoto 

poradního sboru mohla být i osoba, která sice není členem vlády, ale mohla by být pro výkon 

její činnosti prospěšná. Bude záležet na rozhodnutí vlády, zda tuto možnost využije či nikoliv. 

 

K bodu 13 (čl. 9a) 

Navrhovaná úprava má za cíl zakotvit na ústavní úrovni Ústřední krizový štáb jako 

pracovní orgán vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost České republiky. Tedy obdobně 

jako v případě Bezpečnostní rady státu. Úkolem Bezpečností rady státu by měla být příprava 

návrhů k zajišťování bezpečnosti České republiky v budoucnosti, zatímco úkolem Ústředního 

krizového štábu by měla být příprava návrhů na řešení již nastalých situací. 

 

K bodu 14 a 15 (čl. 10) 

Odstavec 1 

Znění tohoto článku se doplňuje tak, aby bylo jednoznačné a bez výkladových nejasností, 

na jaké situace jeho aplikace dopadá.  

Podstatou tohoto ustanovení je vymezení podmínek, za kterých je možné prodloužit volební 

období a odpovídajícím způsobem také lhůty pro přípravu a konání voleb. Jde o několik 

podmínek, které musí být splněny kumulativně: 

1) Vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

Vyhlášení stavu nebezpečí není dostačující pro odložení voleb podle tohoto článku.  

2) Existence takových omezení, které neumožní konání nebo i jen přípravu voleb  

Samotný krizový stav ad 1) totiž není automaticky spojen s takovými podmínkami, které 

vylučují konání voleb. Pokud jsou ovšem omezení taková, že zásadním způsobem znemožňují 

úkony voličů (např. zápisy do voličských seznamů, výdej voličských průkazů, samotný akt 

hlasování) nebo úkony kandidátů (např. podání kandidátních listin, delegaci zástupců do 
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okrskových volebních komisí) anebo volebních orgánů (např. zajištění úkonů spojených 

s přijetím, projednáním a registrací kandidátních listin, tisk a distribuci hlasovacích lístků, 

přípravu volebních místností, školení členů okrskových volebních komisí, zajištění samotného 

hlasování), jsou již úvahy o odložení voleb legitimní. 

K aktivaci těchto postupů je potřeba, aby byl vyhlášen některý z krizových stavů 

(nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav), který časově zasahuje do přípravy nebo 

konání voleb i do doby přijetí zákona o odkladu. Z toho zároveň vyplývá, že k prodloužení lhůt 

může dojít jak po vyhlášení voleb, tak ještě před tímto vyhlášením (byť by v praxi šlo jen 

o krátký časový odstup). Záleží na konkrétních okolnostech, z nichž však vždy bude nutné 

učinit určitou predikci o tom, jak krizový stav zasáhne do příprav či konání voleb. Z toho 

zároveň plyne, že velký předstih těchto úvah nutně snižuje přesnost naplnění takových predikcí 

a následně i zpochybňuje opodstatněnost odkladu voleb. Je proto třeba takové rozhodnutí činit 

co nejblíže procesu příprav a konání voleb. S tím koresponduje i doplnění čl. 8, které pak 

umožňuje takové rozhodnutí rychle přijmout, i když musí mít formu zákona.  

3) Výhrada zákona 

Může se jednat o návrh vládní i o návrh jiného subjektu, který má zákonodárnou iniciativu 

(poslanec, skupina poslanců, Senát, zastupitelstvo kraje). Výhrada zákona je současně i určitou 

pojistkou proti prodlužování lhůt v souvislosti s konáním voleb ze strany výkonné moci. 

(Použití čl. 8 je však možné toliko u vládního návrhu zákona.) 

Splnění podmínek uvedených ad 1) až 3) bylo vyžadováno i podle dosavadního znění 

článku 10. Novelizací však dochází k několika potřebným upřesněním.  

První upřesnění spočívá v tom, že nemožnost konat volby může být způsobena 

i nemožností provést úkony, které jsou součástí přípravného procesu na samotné hlasování 

ve volbách. 

Další upřesnění se týká toho, jaké lhůty lze zákonem prodloužit. Dosavadní znění, které 

používalo spojení „neumožní konat volby ve lhůtách, které jsou stanoveny pro pravidelná 

volební období“, pouze ve spojení s názvem článku naznačovalo, že prodloužení lhůt se 

vztahuje především na délku volebního období. To se nyní uvádí výslovně, čímž se aplikace 

odstavce 1 současně vztahuje na volby, které se mají konat z důvodu ukončení předchozího 

volebního období. Aby však nemohlo dojít k tomu, že prodloužení volebního období zákonem 

nebude korespondovat s odkladem voleb, je požadováno, aby prodloužení lhůty pro přípravu 

a konání voleb odpovídalo prodloužení volebního období.  

Zachovává se podmínka, že tyto lhůty mohou být zákonem prodlouženy maximálně o 6 

měsíců. Stanovení konkrétního termínu se ponechává zákonu. Jelikož však nelze vyloučit, že 

krizový stav neumožňující přípravu nebo konání voleb bude trvat i déle, zakotvuje se nově 

možnost odložit konání voleb, a tím prodloužit volební období opakovaně, a to opět jen 

zákonem (výhrada zákona) při splnění všech podmínek ad 1) až 3) a opět nejvýše o 6 měsíců. 

Ustanovení obsahuje taxativní výčet druhů voleb, na které lze prodloužení lhůt, včetně 

délky volebního období, aplikovat. Nedopadá na volby do Evropského parlamentu, u nichž je 

počátek a konec volebního období stanoven jednotně pro všechny členské státy Evropské unie 

evropským právem (Akt z roku 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách). 

Navrhované znění vychází z toho, že Parlamentem bude schválen vládní návrh novely 

Ústavy České republiky a volebních zákonů obsažený ve sněmovních tiscích 527 a 529 

(ve  znění aktuálních pozměňovacích návrhů), který počítá se zavedením pevného termínu 

voleb (v prvním celém říjnovém týdnu) pro volby do zastupitelstev krajů, zastupitelstev obcí, 
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volby do jedné třetiny Senátu, které se s nimi vždy konají v souběhu. Proto poslední věta 

v čl. 10 odst. 1 stanoví, že mandát senátorů a zastupitelů krajských a obecních zastupitelstev 

zvolených v odložených volbách se zkracuje o dobu prodloužení předchozího volebního 

období. Bez tohoto ustanovení by totiž došlo k narušení fixních termínů, které schválením shora 

zmíněného vládního návrhu budou zakotveny v Ústavě České republiky. 

Pokud by se stav nouzový stav nebo stav ohrožení státu vztahoval pouze na část území 

státu (např. epidemie či povodně, které zasáhly pouze území jednoho nebo některých krajů) 

a byly splněny další podmínky, které odůvodňují prodloužení volebního období a lhůt 

spojených s přípravou a konáním voleb, je třeba toto prodloužení vztáhnout na volby jako celek. 

Základem pro takové tvrzení je fakt, že „volbami“ se rozumí proces vyhlášený tím kterým 

rozhodnutím prezidenta republiky. 

To je zřejmé především u volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu, 

kdy celé území státu tvoří jeden volební obvod. Není možné posunout termín hlasování pouze 

v některých částech republiky, neboť výsledky z ostatních částí by nepochybně ovlivnily 

voliče, kteří by ve volbě prezidenta hlasovali až dodatečně.  

Stejný přístup je však třeba zaujmout i u voleb do Poslanecké sněmovny, kdy je území 

státu sice rozděleno na volební kraje, a i když voliči v jednotlivých volebních krajích volí jiné 

kandidáty, volební mechanismus je nastaven tak, že se volí zastupitelský sbor jako celek. 

Výjimky lze připustit u voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků 

a do Senátu. I dnes umožňuje právní úprava například v případě opakovaných voleb nebo 

doplňovacích voleb, že se uskuteční volby jen v některých územních samosprávných celcích 

(třeba jen do jednoho zastupitelstva kraje) nebo že se bude obsazovat volbou jen jeden mandát 

senátora. Z této výjimky (odstavec 3) se bude výše uvedené pravidlo jednotnosti voleb 

pro ostatní druhy voleb též podpůrně dovozovat i argumentem a contrario.  

 

Odstavec 2 

Čl. 10 se rozšiřuje o druhý odstavec, který pomocí odkazu na odstavec 1 stanoví, že jsou-

li splněny stejné podmínky, tj. 1. nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav 

a 2. podmínky neumožňující přípravu nebo konání voleb, lze prodloužit lhůty pro přípravu 

a konání i takových voleb, které nejsou spojeny s koncem pravidelného volebního období, tzn. 

voleb, které je nutno konat z jiného důvodu, než je uplynutí volebního období. Jedná se o: 

 volby do Poslanecké sněmovny, které se konají z důvodu jejího rozpuštění, 

 volba prezidenta republiky, pokud se uvolní úřad prezidenta republiky před uplynutím 

volebního období, 

 doplňovací volby do Senátu konané z důvodu zániku mandátu senátora v průběhu 

volebního období, 

 dodatečné volby nebo dodatečné hlasování do zastupitelstva kraje konané z důvodu, že 

soud shledal oprávněným návrh na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování, 

 dodatečné volby do zastupitelstva kraje konané z důvodu, že počet získaných mandátů 

nedosahuje alespoň poloviny počtu členů zastupitelstva kraje, 

 nové volby do zastupitelstva kraje konané z důvodu poklesu počtu členů zastupitelstva 

kraje pod stanovenou hranici, 

 opakované volby nebo opakované hlasování do zastupitelstva obce konané z důvodu, 

že soud shledal oprávněným návrh na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování, 

 opakované hlasování do zastupitelstva obce konané z důvodu neodevzdání zápisu 

o výsledku voleb okrskovou volební komisí, 
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 dodatečné volby do zastupitelstva obce konané z důvodu nedostatečného počtu 

kandidátů, 

 nové volby do zastupitelstva obce konané z důvodu poklesu počtu členů zastupitelstva 

obce pod stanovenou hranici. 

 

Také v případě voleb do Evropského parlamentu by podle tohoto ustanovení mohlo dojít 

k prodloužení lhůt pro jejich přípravu a konání, aniž by však bylo prodlouženo volební období 

poslanců Evropského parlamentu volených za Českou republiku v předchozích volbách. Postup 

v takové situaci by zřejmě musel být ad hoc konzultován s Kanceláří Evropského parlamentu. 

Ačkoli evropské právo stanoví pravidla pro konání voleb do Evropského parlamentu tak, aby 

tyto volby proběhly v rozmezí 4 dnů na území všech členských států, nelze vyloučit, že by 

mohlo v krizových stavech nastat takové omezení, které provedení voleb v tomto termínu 

neumožní. 

V tomto odstavci je dále stanovena výjimka z výhrady zákona. O odkladu již vyhlášených 

nových nebo opakovaných voleb do zastupitelstev obcí (souhrnně je lze označit jako volby, 

které nejsou vyhlášeny pro celé území republiky) by rozhodovala vláda. 

Jde o volby, které z celostátního hlediska svým rozsahem nemají takovou důležitost, aby 

o jejich odložení musel rozhodovat výhradně Parlament. Zároveň se konají poměrně často 

(třikrát až čtyřikrát do roka) a jsou vyhlašovány podle volebního zákona ministrem vnitra, což 

je také důvod, proč je pravomoc vlády k odkladu voleb přiměřeným řešením. Zpravidla se jedná 

o nové volby v malých obcích do 1000 voličů. V jednom termínu probíhají volby obvykle 

nejvýše v 15 až 20 obcích. Výjimečně jde o volby ve větších městech (například na konci roku 

2019 proběhly opakované volby ve Strakonicích). Rozhodnutí vlády o odložení nových nebo 

opakovaných komunálních voleb by se vyhlašovalo ve Sbírce zákonů, respektive nové Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv. 

 

Odstavec 3 

Výjimka z pravidla, že se vždy odkládají volby jako celek, je možná u voleb 

do zastupitelstev územních samosprávných celků a voleb do Senátu. Jak již bylo uvedeno výše, 

i současná právní úprava umožňuje například u doplňovacích voleb do Senátu nebo 

opakovaných, či nových voleb do zastupitelstev krajů a obcí, že bude obsazován volbou jen 

jeden mandát senátora nebo bude voleno jen několik zastupitelstev z 6500 obcí nebo 13 krajů. 

Lze si představit stav, kdy povodně zasáhnou pouze několik obcí nebo jedno město v kraji tak, 

že podmínky neumožňují konání voleb do zastupitelstev (a souběžně konaných voleb 

do Senátu), které se mají konat v souvislosti s uplynutím volebního období. V takovém případě, 

pokud je vyhlášen některý z krizových stavů ad 1), je možné odložit konání voleb 

do zastupitelstev a do Senátu i jen v některých volebních obvodech. Bylo by nepřiměřené kvůli 

situaci lokalizované pouze v jedné či několika málo obcích odkládat volby všude, kde byly 

vyhlášeny.  

 

K bodu 16 (čl. 11) 

Navržená změna zohledňuje zakotvení nového krizového stavu. V případě prodloužení 

stavu nebezpečí vyhlášeného vládou je třeba v souladu s čl. 4b odst. 4 návrhu předchozí souhlas 

Poslanecké sněmovny. V případě jejího rozpuštění přísluší tato povinnost Senátu.  
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K bodům 17 a 18 (čl. 12) 

Navrhovaná právní úprava zpřesňuje možnosti publikace rozhodnutí o vyhlášení 

krizových stavů. Do návrhu je doplněn způsob zveřejnění stavu nebezpečí, který je vyhlašován 

vládou nebo předsedou vlády. Toto rozhodnutí bude stejně jako rozhodnutí o vyhlášení 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu vyhlašováno ve Sbírce zákonů, 

respektive nové Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

V případě stavu nebezpečí vyhlášeného orgánem kraje bude rozhodnutí 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). 

Dále budou rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů publikována v hromadných 

sdělovacích prostředcích, popřípadě dalšími informačními a komunikačními prostředky 

(tj. internetové stránky a sociální média). 

 

K čl. II (účinnost) 

 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. 
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