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 Stav nebezpečí Nouzový stav 
Pro jaké území se vyhlašuje? pro vymezené nebo pro 

celé území státu 

pro vymezené nebo pro 
celé území státu 

Kdo může stav vyhlásit? a) hejtman nebo primátor 

b) vláda  

c) předseda vlády 

a) vláda 

b) předseda vlády 

Za jakých podmínek lze stav 
vyhlásit?  

a) hejtman nebo 

primátor, 

b) vláda: 

 pokud jsou ohroženy 

vnitřní pořádek a 

bezpečnost, životy a 

zdraví, majetkové 

hodnoty nebo životní 

prostředí 

 intenzita ohrožení 

nedosahuje 

značného rozsahu 

 ohrožení je možné 

odvrátit zvýšeným 

úsilím při běžné 

činnosti pověřených 

orgánů a složek  

 a k odvrácení ohrožení 

je nutné ve větším 

rozsahu omezit práva 

a svobody 

 

c) předseda vlády: 

 za stejných podmínek 

jako hejtman nebo 

primátor + vláda  

 a pokud hrozí 

nebezpečí z prodlení  
 

 

a) vláda: 

 pokud jsou 

ohroženy vnitřní 

pořádek a 

bezpečnost, životy 

a zdraví, majetkové 

hodnoty nebo 

životní prostředí 

 intenzita ohrožení 

dosahuje 

značného rozsahu 

 ohrožení není 

možné odvrátit 

běžnou činností 

pověřených 

orgánů a složek  

 a k odvrácení 

ohrožení je nutné 

podstatným 

způsobem omezit 

práva a svobody 

c) předseda vlády: 

 za stejných 

podmínek jako 

vláda  

 a pokud hrozí 

nebezpečí z 

prodlení  
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Jaká je s vyhlášením stavu 
spojená informační 
povinnost?  
Je potřeba stav dodatečně 
schválit?  
Může být stav zrušen? 

a) hejtman nebo 

primátor: 

 o vyhlášení stavu 

nebezpečí 

neprodleně informuje 

vládu 

 vláda může stav 

nebezpečí zrušit 

b) předseda vlády: 

 do 24 hodin od 

vyhlášení musí stav 

nebezpečí schválit 

nebo zrušit vláda 

 pokud se vláda 

během 24 hodin 

nevyjádří, stav 

nebezpečí se ruší 

c) vláda: 

 o vyhlášení stavu 

nebezpečí 

neprodleně informuje 

Poslaneckou 

sněmovnu 

 Poslanecká 

sněmovna může stav 

nebezpečí zrušit 

a) předseda vlády: 

 do 24 hodin od 

vyhlášení musí 

nouzový stav 

schválit nebo zrušit 

vláda 

 pokud se vláda 

během 24 hodin 

nevyjádří, nouzový 

stav se ruší 

b) vláda: 

 o vyhlášení 

nouzového stavu 

neprodleně 

informuje 

Poslaneckou 

sněmovnu 

 Poslanecká 

sněmovna může 

nouzový stav zrušit 

Na jak dlouhou dobu lze stav 
vyhlásit?  

hejtman nebo primátor, 
vláda:  

 může stav nebezpečí 

vyhlásit nejdéle na 30 

dní   

vláda: 

 může nouzový stav 

vyhlásit nejdéle na 

30 dní   
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Jakým způsobem lze stav 
prodloužit? 

hejtman nebo primátor: 

 stav nebezpečí lze 

prodloužit jen 

po předchozím 

souhlasu vlády 

 stav nebezpečí končí 

uplynutím doby, na 

kterou byl vyhlášen 

 hejtman, primátor 

nebo vláda mohou 

rozhodnout, že stav 

nebezpečí skončí 

dříve  
vláda 

 stav nebezpečí lze 

prodloužit jen 

po předchozím 

souhlasu Poslanecké 

sněmovny 

 stav nebezpečí končí 

uplynutím doby, na 

kterou byl vyhlášen 

 vláda nebo 

Poslanecká 

sněmovna mohou 

rozhodnout, že stav 

nebezpečí skončí 

dříve  

vláda 

 nouzový stav lze 

prodloužit jen 

po předchozím 

souhlasu 

Poslanecké 

sněmovny 

 nouzový stav končí 

uplynutím doby, na 

kterou byl vyhlášen 

 vláda nebo 

Poslanecká 

sněmovna mohou 

rozhodnout, že 

stav nebezpečí 

skončí dříve 
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