
 

 

 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA: 

KDO JSTE SE NEVYJÁDŘIL K VIDEU O EU – UČIŇTE TAK! 

PROSTUDUJTE A ODPOVĚZTE: 

 

KRIZOVÉ STAVY 

Krizová situace je mimořádná událost, při které jsou ohroženy zájmy či statky státu a jeho občanů, 

jejich životy, zdraví a důležité hodnoty nebo životní prostředí a při které nelze hrozící nebezpečí 

a způsobené škody odvrátit běžnou činností. Může být vyvolána činností člověka nebo zapříčiněná 

přírodními vlivy. V případě vzniku krizové situace na území České republiky lze vyhlásit krizový 

stav. V době vyhlášení některých krizových stavů mohou být omezena některá občanská práva 

a svobody uvedená v Listině základních práv a svobod. Například za nouzového stavu a stavu 

ohrožení státu je vláda oprávněna omezit vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob 

k majetku nebo právo na svobodu pohybu a pobytu v prostoru, který byl postižen krizovou situací. 

Vláda musí omezení těchto práv zveřejnit v okamžiku vyhlášení krizového stavu. Rozhodnutí 

o vyhlášení všech krizových stavů se zveřejňuje v hromadných sdělovacích prostředcích. Současný 

právní řád České republiky rozlišuje čtyři krizové stavy, které jsou odstupňovány podle závažnosti 

a rozsahu nebezpečí, na které reagují. Stav nebezpečí může být vyhlášen, jsou-li ohroženy životy, 

zdraví, majetek a životní prostředí a nejedná se o  ohrožení značného rozsahu. Vyhlašuje se pouze 

tehdy, když ohrožení není možné odvrátit běžnou činností věcně odpovědných úřadů a orgánů 

a působením složek integrovaného záchranného systému. Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje, 

v  Praze primátor hlavního města Prahy, a to pro celý kraj nebo jeho část, nejdéle však na dobu 

30 dnů. Uvedenou dobu lze následně se souhlasem vlády prodloužit. Typickým důvodem pro 

vyhlášení stavu nebezpečí je živelní katastrofa (například povodně nebo sněhová kalamita). 

Po vyhlášení tohoto stavu může být fyzickým i právnickým osobám uloženo podílet se na pracovní 

výpomoci Víte, že… …v době vyhlášení vybraných krizových stavů mohou být omezena některá 

občanská práva a svobody? 

Nouzový stav vyhlašuje vláda, a to pro celé území státu nebo jeho část na dobu nejdéle 30 dnů. 

Uvedená doba může být prodloužena jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Stav nebezpečí a nouzový stav lze vyhlásit pouze při vzniku krizové 

situace, která nesouvisí se zajišťováním obrany. Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit 

Parlament České republiky, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost 

státu anebo jeho demokratické základy. Vyhlašuje se na území celého státu nebo na omezeném 

území státu, doba jeho trvání není omezena. Stav ohrožení státu lze vyhlásit v případě vzniku 

vojenské i nevojenské krizové situace. Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

bude omezeno cestování osob podléhajících branné povinnosti do zahraničí. Bude zpracován 

nouzový, resp. válečný státní rozpočet, v případě potřeby dojde k vyhlášení regulačních opatření. 



Proběhne doplnění osob, techniky a materiálu vybraných útvarů ozbrojených sil a bude zahájeno 

odvodní řízení.  

ODPOVĚZ:  

Co je smyslem vyhlašování krizových (NOUZOVÝCH) stavů?  

Odpovědi mi nafoťte a pošlete na e- mail! 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 

https://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-

postupy/68839.pdf 

 

KDO MÁTE ZÁJEM O BESEDU, KOUKNĚTE SE NA TŘÍDNÍ E- MAIL, TAM MÁTE INFORMACE! 

https://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-postupy/68839.pdf
https://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-postupy/68839.pdf

