
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 2. března 2022 č. 147 

 
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky,  
 

vyhlašuje 
 

pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na 
území České republiky  

 
NOUZOVÝ STAV 

 
 ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů 

 

Vláda 

I. nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm. b), c), e) 
a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f), a g) zákona č. 240/2000 Sb.,                  
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády; 

II. ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I tohoto usnesení; 

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 
České republiky o vyhlášení nouzového stavu; 

IV. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. března 2022 v 00:00 hodin a jeho 
platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti. 

Provedou: 
předseda vlády, 
ministři, 
vedoucí ostatních ústředních 
orgánů státní správy 
 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 
předseda vlády 



240/2000 Sb. 
ZÁKON 

ze dne 28. června 2000 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon) 

§ 5 [Komentář WK] DZ 

Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v 
nezbytně nutném rozsahu omezit8) 

a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na 
kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 

b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud 
jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, 
majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za 
toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada, 

c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 
postiženého krizovou situací, 

d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 
postiženého krizovou situací, 

e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová 
opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, 

f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění 
záchranných a likvidačních prací. 

§ 6 [Komentář WK] DZ 

(1) Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v 
nezbytně nutném rozsahu nařídit 

a) evakuaci osob a majetku z vymezeného území, 
b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území, 
c) ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné 

prostředky37), 
d) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z 
krizové situace. 

(2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna 
a) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa 

trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně 
evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, 
pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny, 

b) přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní 
příslušnosti, v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných 
zařízení a zdrojů ionizujícího záření, 

c) nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice 
nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici, 

d) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění 
krizových opatření, 

e) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci 
vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 



f) nařídit přednostní zásobování 
1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, 
2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, 

pokud se podílejí na plnění krizových opatření, 
3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu, 
g) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), 

kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, 
důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a 
dávky sociální péče,9) a o jejich výplatě. 

 


