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Krizové  stavy 
Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniklých krizových situací (tj. mimořádných událostí, které 
ohrožují ve značném rozsahu): 

 životy a zdraví  
 majetkové hodnoty  
 životní prostředí  
 vnitřní pořádek a bezpečnost  

nebo je-li 

 bezprostředně ohrožena svrchovanost  
 ohrožena územní celistvost  
 ohroženy demokratické základy České republiky  
 potřeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně  

Krizovými stavy jsou:  

 stav nebezpečí  
 nouzový stav  
 stav ohrožení státu  
 válečný stav  

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit pro území kraje nebo jeho část, jsou-li 
v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy 
životy, zdraví, majetek a  životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a 
není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného 
systému.  

Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje. Vymezení stavu nebezpečí a dále pravidla pro rozhodnutí o 
stavu nebezpečí, jeho zveřejnění, trvání a zrušení včetně kompetencí vlády upravuje § 3 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a  o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 
320/2002 Sb.  

http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb073-00.pdf   a také  

http://www.mvcr.cz/sbirka/2002/sb117-02.pdf  

Nouzový stav může vláda ČR vyhlásit v případě vzniku mimořádné události, která ve značném rozsahu 
ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek.  

Stav ohrožení státu se vyhlašuje pro omezené nebo celé území státu. Může ho vyhlásit Parlament ČR, je-
li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost nebo demokratické základy státu. 
Podmínky a kompetence parlamentu a vlády pro jejich vyhlášení, vymezení trvání nebo zrušení upravuje 
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,  o bezpečnosti České republiky. 

 http://www.mvcr.cz/sbirka/1998/sb039-98.pdf   

Válečný stav může vyhlásit Parlament ČR, je-li Česká republika napadena agresorem, nebo je-li třeba plnit 
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Podmínky určuje a jeho vyhlašování 
upravuje čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. 

http://www.mvcr.cz/sbirka/1993/sb01-93.pdf  



 
Městský úřad Vlašim, Odbor kancelář vedení úřadu, Oddělení obrany 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


