
1133 Stav nebezpečí 
 

Stav nebezpečí1 (dále jen "SN") se jako bezodkladné opatření může vyhlásit: 
1) jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí,  
2) pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, 
3) a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek 

integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. 
 
SN lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo pro 
jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah. 
Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena.  
 
SN pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy 
(dále jen "hejtman"). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom neprodleně informuje vládu, 
Ministerstvo vnitra, sousední kraje a pokud mohou být krizovou situací dotčeny, též další kraje. 
 
SN lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády. 
 
Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá 
vládu o vyhlášení nouzového stavu. Platnost krizových opatření vyhlášených hejtmanem končí dnem 
vyhlášení nouzového stavu, pokud vláda nerozhodne jinak. Krizová opatření, jejichž platnost zůstane 
zachována, se dále považují za krizová opatření nařízená vládou. 
 
Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních předpisů kraje. Rozhodnutí nabývá 
účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. Rozhodnutí se zveřejňuje na úřední desce krajského 
úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad 
zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných 
informačních prostředků a místního rozhlasu. 
 
Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda 
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší též, pokud nejsou 
splněny podmínky pro jeho vyhlášení. 
 
Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se zveřejní na úřední desce krajského úřadu  
a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde byl stav nebezpečí vyhlášen, zveřejní se  
v hromadných informačních prostředcích a vyhlásí se ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabývá okamžikem, 
který se v rozhodnutí stanoví. 
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