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ROZHODNUTÍ 

HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE 

č. 2/2013 ze dne 03. 06. 2013 

K ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ 

V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU 

 

 
Rozhodnutím předsedy vlády ČR ze dne 2. června 2013 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 

zákona č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území Jihočeského kraje 

nouzový stav z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného 

rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy, a to na dobu od 21:00 hodin dne 

2. června 2013 do odvolání.  

 

 

Pro řešení vzniklé krizové situace vláda ČR nařídila 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, povinnosti poskytnout věcné prostředky, 

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

nebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace 

e) 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) vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat 

rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 

i) přednostní zásobování  

1.  dětských, zdravotnických a sociálních zařízení 

2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, 

pokud se podílejí na plnění krizových opatření, 

3.  prvků 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. 

 

 

Čl. I. 

 

V souladu s § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) a v souladu s § 21 zákona č. 241/2000 

Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o hospodářských opatřeních) 

 

provedení výše uvedených krizových opatření 

na území Jihočeského kraje konkretizuji takto: 
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Ad a)  Nařízení evakuace 

Evakuaci provést z území, kde dochází k ohrožení životů, zdraví a ve značném rozsahu majetku 

povodněmi. Dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti při provádění evakuace, ochranu 

majetku v místech provedení evakuace a regulaci dopravy zabezpečí Policie ČR. Evakuované 

osoby jsou povinny uposlechnout pokynů orgánů krizového řízení.  

Ad b) Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území 

Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob, vyjma složek IZS a orgánů krizového řízení, platí 

v zaplavených územích, evakuovaných oblastech a v místech, kde může dojít k ohrožení jejich 

životů a zdraví v důsledku povodní. Rovněž se jedná o zákaz sjíždění rozvodněných řek na 

člunech, raftech či jiných prostředcích, které může vést k ohrožení životů a zdraví osob. 

Ad c) Ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytnout věcné 

prostředky  

Pracovní povinnost, pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcný prostředek lze 

oprávněnými subjekty (viz § 29, krizového zákona)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. 

Ad d) Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb nebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení 

Toto opatření realizovat za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení. Při provedení postupovat 

podle §177 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Ad e) Nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany  

Nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření 

při řešení krizové situace realizovat cestou OPIS IZS Jihočeského kraje na základě předchozí 

žádosti o toto nasazení.  

Ad f) Regulační opatření k zabezpečení dodávek výrobků, prací nebo služeb 

Regulační opatření přijímat při nedostatku konkrétních surovin a výrobků a dodávek služeb nebo 

k usměrnění spotřeby a dodávek, kdy nebudou běžné ekonomické nástroje dostatečně účinné 

k zajištění těchto nezbytných dodávek. Povinnost k zabezpečení nezbytných dodávek může být 

hejtmanem/starostou obce s rozšířenou působností uložena právnické osobě nebo podnikající 

fyzické osobě mající bydliště, sídlo, místo podnikání nebo sídlo organizační složky podniku 

v příslušném územním obvodu.   

Ad g) Regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy 

Realizaci tohoto opatření zabezpečit cestou Krajského úřadu-odboru dopravy a silničního 

hospodářství ve spolupráci s  Ministerstvem dopravy, obcemi na území Jihočeského kraje a 

provozovateli hromadných dopravních prostředků. 

Ad h) Vykonávání péče o děti a mládež 

Pokud péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte 

z důvodu jejich zapojení do záchranných a likvidačních prací, nebo z jiných závažných důvodů, 

zabezpečí základní nezbytnou péči vzdělávací zařízení, která jsou k tomu určena Krajským 

úřadem Jihočeského kraje v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 

281/2000Sb., k provedení krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ad i) Přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, 

ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek IZS 

Právnické a podnikající fyzické osoby mající bydliště, sídlo, místo podnikání nebo sídlo 

organizační složky podniku v příslušném územním obvodu jsou povinny realizovat toto opatření 

v rámci svého předmětu podnikání na základě rozhodnutí příslušného orgánu krizového řízení. 

Ad j) Náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich 

výplatě  

Pro zajištění činnosti České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce při výplatě dávek 

sociálního zabezpečení pro osoby postižené krizovou situací a splňující stanovené podmínky, 

zabezpečit jejich požadavky cestou Krajského úřadu Jihočeského kraje a obcí. Dávkami 

sociálního zabezpečení se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, 

důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky 

sociální péče. 

  

Čl. II. 

Pokuty 
Za nesplnění povinností uložených v době trvání nouzového stavu může být uložena pokuta  

1) v souladu s § 34 a § 34a krizového zákona 

a) fyzické osobě pokutu až do výše 100.000,- Kč, 

b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 3.000.000,-Kč, 

 

2) v souladu s § 25 zákona o hospodářských opatřeních 

a) fyzické osobě pokutu až do výše 20.000,- Kč 

b) právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000,- Kč.  

 

 

Čl. III 

Náhrady 
a) Za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní 

výpomoci náleží povinným právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým 

osobám náhrada podle § 35 krizového zákona. 

b) Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů nebo organizací provádějících krizová 

opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků, náhrada škody či újmy na zdraví 

vzniklé při výkonu uložené pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci 

organizované činnosti, se poskytuje podle § 36 krizového zákona. 

 

 

Čl. IV 

Použití správního řádu 

Na rozhodování o ukládání povinností podle tohoto rozhodnutí se v souladu s § 38 krizového 

zákona nevztahuje správní řád, s výjimkou řízení o uložení pokut podle § 34 krizového zákona. 
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Čl. V 

Ostatní ujednání 

Platnost krizových opatření vyhlášených hejtmanem v Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 

1/2013 ze dne 2. června 2013 o vyhlášení stavu nebezpečí končí dnem vyhlášení nouzového 

stavu podle Rozhodnutí vlády ČR ze dne 2. června 2013. 

 

 

 

 

 

         

               Mgr. Jiří Zimola v.r. 

                                      hejtman Jihočeského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 03. 06. 2013 v 10.00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách obecních úřadů v celém Jihočeském kraji. 

 

Předáno dne 03. 06. 2013 v 10.00 hodin ke zveřejnění v hromadných informačních prostředcích 

ČT1, ČRo – Radiožurnál, Rádio Faktor. 
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