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Stav ohrožení státu a Válečný stav versus Policie České republiky 
 
Bc. Lenka Kalatová; Bc. Milena Štuková 
 
Anotace 
 
Po dobu existence České republiky nedošlo k vyhlášení stavu ohrožení státu ani válečného 
stavu. Je proto „nevyzkoušeno“, jak by se v takovém kontextu modifikovalo spektrum úkolů 
Policie České republiky. 
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Summary 
 
During the existence of the Czech Republic was not yet declared a state of emergency or  
a state of war. It is therefore "unproven" as it in such a context would be modified the range 
of responsibilities of the Police of the Czech Republic. 
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Stav ohrožení státu a jeho dopad na Policii České republiky 
 
Stav ohrožení státu v České republice dosud nikdy nebyl vyhlášen, přesto je zákonně 
podložen v právních předpisech. Zaujímá nezaměnitelné místo mezi krizovými stavy, proto 
cílem této studie bude především zjistit, jak by fungovala Policie České republiky jakožto 
základní složka integrovaného záchranného systému v případě jeho vyhlášení. Hned v úvodu 
je však důležité se zamyslet nad základními pojmy spojovanými se stavem ohrožení státu, ať 
se jedná o svrchovanost, územní celistvost, a nebo demokratické základy. Svrchovaností se 
rozumí právo na neomezené vykonávání moci na území daného státu. 
 
Tyto tři ideje jsou nezaměnitelnou hodnotou naší, a proto musí být ochráněny a režim jejich 
ochrany je právě zakotven v zákonných předpisech pro stav ohrožení státu. 
 
Stav ohrožení státu 
 
Stav ohrožení státu je jak vojenským, tak nevojenským krizovým stavem. Je vymezen 
v článku 7 ústavního zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který říká, že 
„Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena 
svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. K přijetí 
usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 
poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů.“1 V době, kdy je Poslanecká 
sněmovna rozpuštěna, přísluší Senátu rozhodnout o vyhlášení stavu ohrožení státu. 
 
O stavu ohrožení státu je pojednáno rovněž v článku 2, kde je vymezeno, že se vyhlašuje pro 
omezené nebo pro celé území státu. Podle článku 10 pokud vyhlášený stav ohrožení státu 
neumožní konat volby v obvyklých lhůtách, lze je zákonem prodloužit o maximálně šest 
měsíců. 
 
Ústavní zákon 110/1998 Sb. také stanoví zkrácené jednání o návrzích zákonů, a to v čl. 8: 
„Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby Parlament 
projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. O takovém návrhu se Poslanecká 
sněmovna usnese do 72 hodin od jeho podání a Senát do 24 hodin od jeho postoupení 
Poslaneckou sněmovnou. Jestliže se Senát v této lhůtě nevyjádří, platí, že je návrh zákona 
přijat. Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu prezident republiky nemá právo 
vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání. Ve zkráceném jednání nemůže vláda předložit 
návrh ústavního zákona.“ 2 
 
Článek 12 určuje, že „Rozhodnutí o stavu ohrožení státu se zveřejňují v hromadných 
sdělovacích prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon. Účinnosti nabývají okamžikem, 
který se v rozhodnutí stanoví.“ 3 
 

                                                 
1
 Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 110/1998 Sb., čl. 7. 

2
 Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 110/1998 Sb., čl. 8. 

3
 Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 110/1998 Sb., čl. 12. 
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Policie České republiky 
 
Působení Policie České republiky v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení 
krizových situací a při přípravě na ně je stanoveno v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, konkrétně v § 20: „Plněním úkolů k řešení mimořádných událostí a krizových 
situací se rozumí i příprava policie na ně. Policie jako základní složka integrovaného 
záchranného systému vykonává v místě provádění záchranných a likvidačních prací úkoly 
podle tohoto zákona. Policista nebo útvar policie se podílejí na provádění záchranných  
a likvidačních prací včetně letecké podpory integrovaného záchranného systému a letecké 
podpory v krizových situacích, jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni, je-li to nezbytné pro 
záchranu života, zdraví nebo majetku a jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem.“ 4 
 
Zákon o Policii České republiky myslí i na moment, kdy policejní síly a prostředky nebudou 
dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a to v § 22, který určí, že vláda České republiky 
může povolat k plnění úkolů policie vojáky v činné službě a příslušníky Vězeňské služby České 
republiky nebo Celní správy České republiky. Vojáky a příslušníky lze povolat na nezbytnou 
dobu. Dále se budou poukazovat stejnokrojem policie. 
 
Policie České republiky za stavu ohrožení státu 
 
V České republice nebyl stav ohrožení státu nikdy vyhlášen. Proto není snadné určit, jaký 
dopad by to pro Policii České republiky znamenalo. Z předchozích třech příkladů však lze 
předpokládat, že situace, které by mohly vést k vyhlášení stavu ohrožení státu, jsou natolik 
různorodé, že reálně si myslím, že se na ně ani nijak precizně připravit nedá. 
 
Policie České republiky prochází každoročně mnoha cvičeními s různým zaměřením, zapojují 
se do nich všechny útvary policie, aby příprava opravdu „potkala“ každého. Otázkou však 
zůstává, nakolik tato cvičení berou vážně samotní řadoví policisté, na kterých by stála 
veškerá opatření v případě vyhlášení tohoto krizového stavu. 
 
V případě skutečného vyhlášení stavu ohrožení státu by policie měla za úkol pravděpodobně 
udržování veřejného a vnitřního pořádku, ochranu zájmů chráněných zákonem. Jejich 
pracovní nasazení a počínání by v podstatě mohlo zůstat nezměněno, pouze by bylo více 
směřováno k potlačení negativních jevů, spojených s ohrožením územní celistvosti, 
svrchovanosti nebo demokratických základů státu. Záleželo by na konkrétní situaci, jaké 
konkrétní úkoly by bylo třeba plnit, jak moc by byl nutný jakýkoli zásah policie jako takové, 
mimo běžný výkon služby. 
 

                                                 
4
 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, §20. 
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Válečný stav 
 
K vyhlášení Válečného stavu na území samostatné České republiky v její historii doposud 
nedošlo. Avšak vzhledem k nedávným událostem, jako byl například konflikt na Ukrajině, 
není toto téma zcela neaktuální, respektive nereálné, s tím, že je dobré si uvědomit, jaké 
povinnosti by z této situace vyplynuly pro Polici České republiky.  
 

Definice základních pojmů 

 
 Krizový stav: Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniklých krizových situací 

(mimořádných událostí, které ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek  
a životní prostředí). Krizovými stavy jsou, stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení 
státu a válečný stav. 

 Válečný stav: Stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami (státy nebo jinými subjekty 
mezinárodního práva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to zda byla 
vypovězena válka. Válečný stav je vyhlašován pro státní území jako celek a vyhlašuje ho 
Parlament České republiky. 

 
Vyhlášení Válečného stavu a legislativa 

 
Vyhlášení válečného stavu upravuje Ústava České republiky a Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky. Ústava říká, že "Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného 
stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky  
o společné obraně proti napadení." (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., článek 43). Rozhodnutí  
o válečném stavu se zveřejňuje v hromadných sdělovacích prostředcích a je vyhlašováno 
stejně jako zákon. Účinnost nabývá okamžikem, který je v rozhodnutí stanoven. Umožňuje 
použít veškeré síly a prostředky státu, právnických a fyzických osob k odražení agrese.  
V době válečného stavu je centrálně řízen výkon státní správy, chod národního hospodářství 
i činnost ozbrojených sil. Hromadně jsou povoláváni vojáci v záloze k mimořádné službě  
v ozbrojených silách a jsou uskutečňována taková opatření v národním hospodářství, aby 
byly zajištěny potřeby ozbrojených sil a civilního obyvatelstva. Z pohledu mezinárodního 
práva vzniká válečný stav vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to, zda byla 
vypovězená válka. 
 

Postavení Policie České republiky při vyhlášení Válečného stavu 

 
Obrana státu je záležitostí všech státních orgánů, orgánů územní samosprávy, právnických 
osob i občanů. Úkoly a odpovědnost některých subjektů při přípravě k obraně státu před 
vnějším napadením v míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu stanovuje zákon. 
 
Složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří Policie České republiky, se za 
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu řídí pokyny Ministerstva vnitra. Základním 
požadavkem je, že ochranu obyvatelstva za válečného stavu musí zabezpečovat složky, které 
tuto činnost provádí v době mimo vojenského ohrožení. Je nutné zabezpečit, aby si složky 
integrovaného záchranného systému v období válečného stavu zachovaly svůj personál  
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a vybavení (síly a prostředky). Pro období válečného stavu bude třeba vytvořit uspokojivý 
systém tak, aby personál zejména základních složek integrovaného záchranného systému byl 
posílen o předurčené síly z řad stávajících dobrovolníků. 
 
Pokyny Ministerstva vnitra pro Polici České republiky – Krizový stav 

 
Úloha Policejního prezidia České republiky5 
 
1) Pracoviště krizového řízení policejního prezidia zabezpečuje plnění úkolů policie za 
krizových stavů a připravenost na jejich řešení, přitom spolupracuje s pracovištěm krizového 
řízení ministerstva a pracovištěm krizového řízení generálního ředitelství. 
 
2) Plnění úkolů organizačních článků policejního prezidia a útvarů policie podle odstavce  
1 zabezpečují jejich krizová pracoviště (dále jen „krizové pracoviště útvaru policie“). K plnění 
úkolů a zajištění koordinace útvarů policie za krizových stavů zřizují útvary policie vlastní 
krizové štáby. 
 
3) Krizová pracoviště útvarů policie jsou metodicky řízena pracovištěm krizového řízení 
policejního prezidia. Pracoviště krizového řízení policejního prezidia k tomu zejména:  
 
a. provádí analytickou, koncepční a kontrolní činnost v oblasti krizového řízení u útvarů 

policie, 
b. analyzuje a navrhuje priority řešení možných rizik, která mohou vést k vyhlášení 

krizových stavů, 
c. zabezpečuje a organizuje provádění příprav policie na plnění úkolů za krizových stavů  

a připravenost na jejich řešení; k tomu účelu koordinuje zpracování výpisů krizového 
plánu ve spolupráci s útvary policie, 

d. koordinuje zabezpečování činností krizového štábu policejního prezidenta a plní funkci 
sekretariátu krizového štábu policejního prezidenta, 

e. zabezpečuje úkoly vyplývající z členství policejního prezidenta v Ústředním krizovém 
štábu a krizovém štábu ministra vnitra, 

f. plní ve spolupráci s operačním oddělením policejního prezidia funkci ústředního 
informačního pracoviště policie pro plnění úkolů za krizových stavů a v případě hrozby 
vzniku situace, která může vést k vyhlášení krizového stavu, 

g. podílí se na přípravě a zpracování podkladů pro potřeby plnění úkolů v oblasti vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku za krizových stavů; za tím účelem je oprávněno 
vyžadovat od jednotlivých útvarů policie potřebné údaje, 

h. zpracovává podklady pro krizový plán, 
i. vede seznam zaměstnanců zařazených na krizových pracovištích útvarů policie, 
j. podílí se na vytváření a realizaci koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, 
k. podílí se na zabezpečení odborné přípravy a vzdělávání v oblasti krizového řízení, 
l. připravuje a zabezpečuje vydávání interních aktů řízení pro sjednocení postupů  

v oblasti krizového řízení u organizačních článků policejního prezidia a útvarů policie.  

                                                 
5
 Nařízení Ministerstva vnitra 13/2004 ze dne 1. března 2004. 


