VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. června 2013
v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje,
Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové
situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku
rozsáhlé živelní pohromy

NOUZOVÝ STAV
na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání

I.
Pro řešení vzniklé krizové situace vláda České republiky nařizuje tato krizová opatření
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
prostředky,
d) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování
staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z
krizové situace,
e) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění
krizových opatření,
f) regulační opatření k zabezpečení dodávek výrobků, prací nebo služeb,
g) regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy,
h) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci
vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
i) 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,

j) 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, a o jejich výplatě.
Povinnosti uvedené v písmeni c) lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci
zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo
plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.

II.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se na území, pro která je nouzový stav vyhlášen,
na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu se omezují
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, 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.

III.
Pro řešení nouzového stavu je aktivován Ústřední krizový štáb.
Koordinací řešení krizové situace je pověřen ministr vnitra.
IV.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 2. června 2013 od 21.00 hodin a jeho platnost
končí dnem odvolání.
RNDr. Petr Nečas, v.r.
předseda vlády

