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Postavení jednotlivce v krizové situaci a jeho ochrana 
 
Anotace 
 
Edukativní příspěvek popisuje, jak jeho název napovídá, postavení, povinnosti respektive 
práva jednotlivce během krizové situace (při vyhlášení krizového stavu). Zmíněny jsou 
relevantní právní předpisy, nechybí ani otázky k zamyšlení a prověření rozsahu souvisejících 
informací. 
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Summary 
 
Educational paper describes, as its name implies, the status, obligations as well as the rights 
of the individual during a crisis situation (when the state of emergency was announced). 
Mentioned are the relevant laws and other legislative norms. Place is also given to the 
questions related to the reflection and examination of the extent of related information. 
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Vymezení základních pojmů 
 

Krizové opatření – organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace  
a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob1. 
 
Možnosti omezení práv a nařízení povinností fyzickým osobám při řešení mimořádných 
událostí a krizových situací 
 
Jednotlivec, jakožto fyzická osoba, je vyhlášením krizového stavu dotčen zejména a v tom 
smyslu, že je nucen strpět omezení, popř. splnit povinnosti, které nařizuje veřejná moc, aby 
odstranila, zmírnila, popř. odvrátila škodlivé následky způsobené krizovou situací. Oprávnění 
veřejné moci omezovat jednotlivce a ukládat mu povinnosti vyplývá ze základní povinnosti 
státu, kterou je mimo jiné ochrana životů, zdraví, majetkových hodnot (čl. 1 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, dále také ÚZB) a z povinnosti 
právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob podílet se na zajišťování 
bezpečnosti České republiky (čl. 3 odst. 2 ÚZB). Institutem opravňujícím veřejnou moc 
k zásahům do postavení jednotlivce jsou krizová opatření, jimiž jsou omezována základní 
práva a svobody a ukládány povinnosti. 
 
Řeší-li se „pouze“ mimořádná událost (ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů) nebo jiná mimořádná situace, tedy není-
li potřeba k řešení následků např. živelní pohromy či průmyslové havárie vyhlásit jeden 
z krizových stavů, neznamená to, že nelze fyzickým osobám omezovat práva či nařizovat 
povinnosti v zájmu zdárného překonání takové situace. Tato omezení, vyplývající zejména ze 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
(nařizovaná v zájmu úspěšného provedení záchranných a likvidačních prací složkami 
integrovaného záchranného systému), ale také z řady dalších právních předpisů (jako je např. 
zákon o Policii České republiky2, zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky3, 
zákon o zdravotnické záchranné službě 4 , zákon o ochraně veřejného zdraví 5 , zákon  
o rostlinolékařské péči6, zákon o veterinární péči7 apod.), však nebudou tak výrazným 
zásahem do práv a svobod fyzických osob jako krizová opatření a nebudou mít tak 
„plošný“ charakter8 (krizová opatření se totiž vztahují na celé území, na němž je vyhlášen 
příslušný krizový stav, kdežto mimořádná opatření se při provádění záchranných  
                                                 
1
 Viz § 2 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

v platném znění. 
2
 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky v platném znění. 

3
 Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon  

o Hasičském záchranném sboru České republiky) v platném znění. 
4
 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě v platném znění. 

5
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. 

6
 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. 

7
 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

v platném znění. 
8
 To však platí spíše pro ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, méně již pro mimořádná opatření podle dalších zvláštních právních předpisů, jimiž se 
upravuje řešení mimořádných situací např. v oblasti ochrany veřejného zdraví (při vzniku epidemií), v oblasti 
veterinární či rostlinolékařské péče (při vzniku hromadných nákaz zvířat nebo polních kultur) apod., zde mohou 
mít mimořádná opatření také poměrně „plošné“ dopady. 
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a likvidačních prací na místě řešení mimořádné události budou vztahovat spíše na jednotlivce, 
např. osoba, která by se zdržovala v místě zásahu a svou přítomností zde by ztěžovala 
provedení záchranných a likvidačních prací nebo ohrožovala svůj život či zdraví, bude 
velitelem zásahu vykázána z tohoto prostoru). Omezit fyzické osobě práva, nařídit jí, aby se 
něčeho zdržela, nebo něco konala, může v takovém případě např. velitel zásahu9, zasahující 
policista, příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky, člen výjezdové skupiny 
poskytovatele zdravotnické záchranné služby aj. osoby, jimž toto oprávnění svěřuje právní 
předpis10. 
 
Zákon o integrovaném záchranném systému nařizuje povinnosti v oblasti prevence vzniku 
mimořádných událostí (především havárií) právnickým osobám a podnikajícím fyzickým 
osobám (např. mají povinnost zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou 
mimořádnou událostí informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných 
opatřeních, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, organizování záchranných prací či 
organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci). Tyto jsou pak zároveň povinny 
podílet se také na provádění záchranných a likvidačních prací a odstraňování následků 
havárie vzniklé v objektu či zařízení, jehož je právnická osoba či podnikající fyzická osoba 
vlastníkem.  
 
Fyzická osoba pobývající na území České republiky má především právo na informace  
o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své 
činnosti při mimořádných událostech. Její povinností je pak zejména:  
 
 strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení 

nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací, 
 poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc, 
 strpět (pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je 

vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti) vstup osob provádějících záchranné 
a likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení 
terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, 
jejich částí, zařízení a porostů, 

 poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy 
nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace  
o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých 
či nebezpečných zvířatech, 

 strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění11 na nemovitostech, které má 
ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím 
zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

                                                 
9
 Zásahu složek integrovaného záchranného systému zpravidla velí určený funkcionář Hasičského záchranného 

sboru České republiky s právem přednostního velení. Není-li na místě zásahu určen velitel zásahu, stává se jím 
vedoucí nebo velitel složky, která má na místě zásahu převažující činnost (podle povahy řešené události to 
může být policista, popř. i lékař). Příslušnost k velení určitému typu zásahu může také vycházet např. tzv. 
typových činností složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu. 
10

 Např. § 23 odst. 2, § 24, § 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů v platném znění.  
11

 Jedná se o systém provozovaný Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru České republiky, jehož koncovými prvky varování jsou sirény (elektromechanické či elektronické, popř. 
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 pokud je vlastníkem stavby civilní ochrany12 nebo stavby dotčené požadavky civilní 
ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, 
aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její 
využití pro potřeby civilní ochrany a přístup hasičského záchranného sboru kraje nebo 
jím zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kontroly, údržby a oprav. 

 
Plnění těchto povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo 
zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně 
způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet. 
 
K poskytnutí věcné nebo osobní pomoci nelze vyzvat fyzické osoby, které požívají výsady  
a imunity podle mezinárodního práva. Od osobní pomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 
18 let a od 62 let a osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností, osoby 
invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády  
a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Ženám lze 
nařídit pouze takovou osobní pomoc, která není v rozporu se zákoníkem práce. Osoby 
osvobozené od osobní pomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.  
 
„Výčet“ krizových opatření pro řešení „nevojenských“ krizových situací je obsažen v zákoně 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Jedná se 
zejména o ustanovení § 5, § 6, § 7, § 14 odst. 4, § 29-32 tohoto právního předpisu. Výčet 
práv, která může oprávněný subjekt při vyhlášení daného krizového stavu omezit  
a povinností, které může nařídit je taxativní, což je nutné z důvodu „právní jistoty“ adresátů 
právní normy13.  
 

                                                                                                                                                         
i místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén), které se umisťují na nemovitosti a v případě 
ohrožení obyvatelstva dané lokality mimořádnou událostí jej použitím signálu „všeobecná výstraha“ varují před 
blížícím se nebezpečím. 
12

 Stavby civilní ochrany mohou zřizovat např. obce k zajištění opatření ochrany obyvatelstva, např. k zajištění 
ukrytí, dekontaminace, nouzového přežití evakuovaných osob apod. 
13

 Jsou omezována základní lidská práva a svobody zakotvené v Listině základních práv a svobod a v řadě 
mezinárodních smluv, které jsou pro Českou republiku právně závazné, je tedy nutné, aby takové zásahy do 
práv a svobod byly realizovány při aplikaci principu legality, legitimity, subsidiarity, proporcionality  
a dočasnosti. Musí být jasně a srozumitelně zákonem stanoveno, která práva lze za jakých situací omezit a které 
povinnosti nařídit, aby byla vyloučena možnost libovůle ze strany orgánů veřejné správy či představitelů 
výkonných složek. 
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Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn nařídit např. tato opatření (v rozsahu, který je 
nezbytný pro překonání krizové situace): 
 
 pracovní povinnost14, pracovní výpomoc15 nebo poskytnutí věcného prostředku pro 

řešení krizové situace16 (tyto povinnosti 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), 

 bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 
staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího 
z krizové situace, 

 evakuaci obyvatelstva, 
 zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území apod. 
 
Tato patření je oprávněn nařídit také v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu, nebyla-
li obdobná opatření nařízena vládou. Hejtman je v době nouzového stavu a stavu ohrožení 
státu podle krizového zákona povinen zajistit provedení vládou stanovených krizových 
opatření v podmínkách kraje (např. stanovit pracovním příkazem obsah, rozsah a místo 
plnění pracovní povinnosti). 
 
Za nouzového stavu a stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu v nezbytně 
nutném rozsahu omezit: 
 
 právo na nedotknutelnost osoby a obydlí (při evakuaci), 
 vlastnické a užívací právo právnických osob a fyzických osob k majetku (z důvodu 

ochrany života, zdraví, majetku, životního prostředí - za omezení se poskytuje přiměřená 
náhrada), 

 svobodu pohybu a pobytu (ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 
postiženého krizovou situací), 

 právo pokojně se shromažďovat (ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 
postiženého krizovou situací), 

 právo provozovat podnikatelskou činnost (která by ohrožovala prováděná krizová 
opatření, nebo narušovala či znemožňovala jejich provádění), 

 právo na stávku (pokud by vedla k narušení či znemožnění záchranných a likvidačních 
prací). 

 

                                                 
14

 Pracovní povinností rozumíme povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, 
která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem 
krizového řízení. 
15

 Pracovní výpomocí rozumíme povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné 
pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení. 
16

 Věcným prostředkem se rozumí movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo 
službu lze využít při řešení krizové situace. 
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Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně 
nutném rozsahu nařídit např.: 
 evakuaci osob a majetku z vymezeného území, 
 zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území, 
 ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné 

prostředky, 
 bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího  
z krizové situace atd. 

 
Pokud by byl vyhlášen stav ohrožení státu, může vláda stanovit všechna (nebo některá) 
opatření, která je oprávněna vyhlásit při nouzovém stavu, navíc může nařídit např.: 
 
 omezení vstupu na území České republiky osobám, které nejsou občany České 

republiky, 
 omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva apod. 
 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají krizovým zákonem také určeny jisté 
povinnosti k zabezpečení přípravy na krizové situace (např. jsou povinny podílet se na 
zpracování krizových plánů17 a zpracovávat plány krizové připravenosti18) a k jejich řešení 
(např. jsou povinny poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace). Zvláštní 
povinnosti jim z krizového zákona vyplývají, jsou-li tyto právnické osoby či podnikající fyzické 
osoby zároveň subjektem kritické infrastruktury, tj. provozovatelem prvku kritické 
infrastruktury (musí např. zpracovat plán krizové připravenosti subjektu kritické 
infrastruktury či určit styčného bezpečnostního zaměstnance, který bude poskytovat za 
subjekt kritické infrastruktury součinnost při plnění úkolů podle krizového zákona). 
 
Fyzické osoby pobývající na území České republiky mají právo na nezbytné informace  
o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejich životů, zdraví a majetku. 
 
Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna: 

 
 uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném 

místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 
 hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu na 

základě povinného hlášení (v době nouzového stavu a stavu nebezpečí), 
 strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu, 
 vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, 
 poskytnout požadované věcné prostředky. 

                                                 
17

 Krizové plány obsahují souhrn opatření pro řešení krizových situací. Jejich zpracovateli jsou ministerstva  
a jiné ústřední správní úřady, Česká národní banka, hasičský záchranný sbor kraje (krizový plán kraje a krizový 
plán obce s rozšířenou působností), Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta 
republiky, Národní kontrolní úřad, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace. 
18

 Plán krizové připravenosti zpracovávají právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby plnící opatření 
vyplývající z krizových plánů, pro zajištění součinnosti se zpracovatelem krizového plánu a zajištění vlastní 
akceschopnosti při řešení krizových situací. 
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Plnění těchto povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila 
život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané  
v rozporu se zákonem. 
 
Poskytnutí věcných prostředků, pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc nelze uložit 
fyzickým osobám, které požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní 
povinnost nebo pracovní výpomoc ostatním cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva 
schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 
mezinárodních smluv nestanoví jinak. 
 
Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou osvobozeny: 

 
 osoby ve věku do 18 let a od 62 let,  
 osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce,  
 osoby invalidní ve třetím stupni,  
 poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády,  
 osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké, 
 zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku 

kritické infrastruktury, 
 ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího 

měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. 
 
Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci také 
osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení 
života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení. 
Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která není  
v rozporu se zákoníkem práce. Osoby osvobozené od pracovní povinnosti a pracovní 
výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. 
 
Výčet krizových opatření zasahujících do oblasti hospodářství (hospodářská opatření pro 
krizové stavy) nalezneme v zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 
stavy, z nichž „nejtvrdší“ jsou tzv. regulační opatření (§ 20-23). 
 
Za stavu nebezpečí může hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností v území, pro 
které byl vyhlášen stav nebezpečí, nařídit právnické osobě či podnikající fyzické osobě mající 
místo podnikání, sídlo podniku nebo organizační složky v příslušném územním obvodu 
povinnost dodávat výrobky, práce nebo služby, skladovat ve svých prostorách určený 
materiál či přemístit dopravní, mechanizační prostředky či zásoby na určené místo. Hejtman 
také může např. zavést regulaci zboží prodávaného v obchodní síti a stanovit způsob 
regulace, maximální množství, které lze spotřebiteli prodat či okruh spotřebitelů, jimž budou 
vybrané položky dodávány přednostně, nebo přijmout regulační opatření v oblasti dopravy. 
 
Za nouzového stavu může vláda nařízením např. omezit nebo zakázat obchodování 
s kótovanými cennými papíry, omezit nebo zakázat provoz v oblasti silniční dopravy, drážní, 
vodní a letecké dopravy či provoz na dopravně významné vodní cestě a užívání pozemních 
komunikací, a stanovit zvláštní podmínky pro provádění ochrany, údržby a obnovy na 
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pozemních komunikacích a celostátní dráze, rozšířit nebo omezit distribuci pitné vody  
a potravin či stanovit podmínky, za nichž lze změnit organizaci a řízení této distribuce apod. 
 
Za stavu ohrožení státu může vláda nařízením např. omezit, zakázat či přikázat vývoz  
a dovoz vybraných druhů zboží, omezit či zakázat nakládání s peněžními prostředky na 
účtech u osob oprávněných poskytovat platební služby (na návrh guvernéra České národní 
banky) apod. Guvernér České národní banky může rozhodnutím vyhlášeným formou sdělení 
ve Sbírce zákonů např. rozhodnout o zásadních měnově politických opatřeních, stanovit kurs 
české koruny vůči cizím měnám, omezit nebo zakázat bezhotovostní a hotovostní převody 
mezi poskytovateli finančních služeb, omezit nebo zakázat osobám oprávněným poskytovat 
platební služby poskytování úvěrů a prodej úvěrových produktů apod. 
 
Opatření, která prioritně použijeme k řešení „vojenských“ krizových situací, jsou zakotvena 
v tzv. branné legislativě, především v zákoně č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, v zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), 
vztahy příslušníků ozbrojených sil pak upravuje zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 
České republiky a možnosti omezovat práva a nařizovat povinnosti v hospodářské oblasti 
pak zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Podpůrně však 
lze i při řešení „vojenských“ krizových situací využít opatření zakotvených v krizovém zákoně 
(za stavu ohrožení státu a za válečného stavu plní orgány krizového řízení i právnické  
a fyzické osoby úkoly stanovené krizovým zákonem, nestanoví-li zákon o zajišťování obrany 
České republiky jinak). 
 
Fyzické osoby a právnické osoby jsou v zájmu zajištění obrany České republiky povinny: 
 
 poskytovat věcné prostředky pro potřeby zajišťování obrany České republiky, 
 strpět činnosti spojené s výběrem, evidencí, určením a dodáváním věcných prostředků 

nebo s jejich kontrolou, 
 bezodkladně oznamovat podstatné změny určených věcných prostředků, které mají 

význam pro jejich využitelnost, 
 uposlechnout výzvy k dodání věcných prostředků k prověření opatření pro zabezpečení 

obrany státu, 
 poskytovat na žádost příslušných správních úřadů a orgánů územních samosprávných 

celků v nezbytném rozsahu údaje a informace pro potřeby přípravy a realizace opatření 
v zájmu zajišťování obrany státu, 

 poskytovat pracovní volno svým zaměstnancům, kteří budou povoláni k pracovní 
výpomoci nebo k plnění pracovních povinností v zájmu zajišťování obrany státu, 

 zabezpečit provozuschopnost objektů důležitých pro obranu státu pro účely zajištění 
obrany státu a umožnit jejich užití k těmto účelům (jsou-li vlastníky nebo provozovateli 
těchto objektů). 

 
Fyzické osobě může být uložena za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu pracovní 
povinnost (nebyla-li od ní osvobozena, nebo nebyla-li povolána k mimořádné službě). Tato 
osoba je pak povinna podrobit se lékařské prohlídce, nastoupit k výkonu práce u určeného 
zaměstnavatele ve stanoveném čase a do určeného místa dle potřeb zajišťování obrany státu 
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a konat zde určené práce i nad časový limit stanovený zákoníkem práce, včetně práce v noci, 
ve dnech pracovního klidu či státních svátků. 
 
Fyzické osoby, jimž nebyla za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu uložena pracovní 
povinnost a nebyly ani povolány k mimořádné službě, jsou povinny pracovní výpomocí19 
(nebyly-li od ní osvobozeny). 
 
K zajištění obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu může být např. 
omezena (v nezbytně nutné míře) svoboda pohybu a pobytu a právo pokojně se 
shromažďovat. Omezení práva pokojně se shromažďovat spočívá v povinnosti uposlechnout 
zákaz svolávání shromáždění na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů  
a demonstrací. Omezení svobody pohybu a pobytu spočívá v povinnosti uposlechnout zákaz 
vstupu do vyznačených prostor, příkaz zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo pobývat  
v přikázaném místě, či uposlechnout zákaz vycházení z budov nebo staveb určených  
k ochraně obyvatel. 
 
Poměrně zásadní změny s sebou přináší novela branného zákona zákonem č. 47/2016 Sb.,  
a to především v uchopení samotné branné povinnosti a jejím zajišťování. Stávající právní 
úprava20 se jevila jako zcela nedostačující pro doplňování ozbrojených sil a pro zajištění 
přípravy vojáků v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil v době míru. V důsledku upuštění od 
koncepce povinného výkonu branné povinnosti v míru 21  (formou základní  
a náhradní služby a povinných vojenských cvičení) postrádají ozbrojené síly dostačující 
systém doplňování své zálohy, a zejména přípravy vojáků v povinné záloze. Ozbrojené síly 
v mírovém početním složení tak nejsou schopny uspokojivě personálně ani materiálně zajistit 
své eventuální rozvinutí na válečné počty v případě vnějšího napadení, a tak nejsou plně 
schopny plnit úkoly ozbrojených sil. Povinný výkon branné povinnosti až po vyhlášení stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu bez možnosti odvedení části občanů k doplnění zálohy 
mladšími ročníky a zahájení přípravy potřebného počtu povinné zálohy již před vyhlášením 
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu tak zjevně plně nezabezpečuje poslání zálohy 
ozbrojených sil a nedává záruku ani pro plnění úkolů ozbrojených sil, ani pro plnění 
spojeneckých závazků22.  
 
Cílem „reformy“ koncepce branné povinnosti je zajistit připravenost ozbrojených sil pro 
plnění jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, aniž by 
bylo využito historicky překonaných institutů povinné základné vojenské služby, náhradní 
vojenské služby, či jejich modifikací. Novela branného zákona využívá existující brannou 
povinnost (branná povinnost v sobě zahrnuje tři složky: povinnost účastnit se odvodního 
řízení, povinnost vykonávat vojenskou činnou službu a povinnost plnit další povinnosti 
stanovené branným zákonem), ale aktivuje její základní část (týkající se účasti na odvodním 

                                                 
19

 Pracovní výpomoc je konaná v kratším časovém úseku, je „jednorázového“ charakteru. Opět se ale může 
jednat o práce nad časový limit stanovený zákoníkem práce, včetně prací v noci, ve dnech pracovního klidu a ve 
dnech státních svátků. 
20

 Dosavadní právní úprava spojovala odvody až se stavem ohrožení státu, resp. válečným stavem. 
21

 Poté, co v roce 2004 zanikl institut povinného odvodu. 
22

 Důvodová zpráva k zákonu č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím 
zajišťování (branný zákon). Obecná část. 
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řízení) již v době míru23. Jejím nositelem je občan starší 18 let24. Rozhodnutím v odvodním 
řízení (odvodním rozhodnutím) se konstatuje, že občan je25 schopen vykonávat vojenskou 
službu, a zařazuje se tímto do povinné zálohy ozbrojených sil a stává se vojákem. Tedy pro 
občana, který byl odveden, neznamená rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou 
službu automaticky povolání k výkonu vojenské činné služby. Cílem této reformy je vytvořit 
evidenci vojáků v záloze, ověřit jejich způsobilost k výkonu vojenské činné služby (zdravotní  
a osobnostní způsobilost) a rámcově zjistit, u kolika účastníků odvodního řízení existuje 
překážka svědomí nebo náboženského vyznání vůči výkonu mimořádné služby26. Vytvoření 
takovéto informační databáze pak umožní ministerstvu obrany vytvářet koncepční modely 
využití těchto záloh, jejich aktivace, přípravy k plnění úkolů ozbrojených sil apod.27 

                                                 
23

 Cílem je vytvoření systému, který umožní včas, ještě v době míru, tedy před vyhlášením stavu ohrožení státu 
či válečného stavu, provést odvodní řízení, a tím i zjistit skutečný zdravotní a osobnostní stav občanů, který je 
předurčuje, aby se stali vojáky v záloze. A zjistit tak zejména informace o využitelném počtu záloh ozbrojených 
sil. Zákon také umožňuje vojákům v záloze začlenit se do příprav na obranu státu, a to formou dobrovolného 
vojenského cvičení. 
24

 Muž i žena (princip genderové rovnosti). 
25

 Případně, že není schopen, popřípadě jakému zdravotnímu stupni pro účely výkonu vojenské činné služby 
odpovídá, tj. zejména jestli může tuto službu vykonávat bez omezení, a pokud s omezením, tak s jakým. 
26

 S výhradou možného odmítnutí mimořádné služby po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.  
27

 I nadále tak zůstává v době míru jako hlavní princip výkonu branné povinnosti dobrovolnost, pouze 
s výjimkou její základní (prvotní) části – účasti na odvodním řízení. Povinnost k výkonu branné povinnosti 
v dalších dvou jejích částech pak nastupuje toliko za stavu ohrožení státu a za válečného stavu (ale i v těchto 
případech je její realizace omezena možností jejího odmítnutí, resp. její modifikací plněním úkolů pracovní 
povinnosti). Odmítnutím mimořádné služby (výkonu činné služby) z důvodu svědomí nebo náboženského 
vyznání pak zaniká branná povinnost jako celek (ve všech jejích částech). 
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Shrnutí na závěr, aneb Otázky k zamyšlení: 
 

 Je možné omezit práva či nařídit fyzické osobě povinnosti i při řešení mimořádné události, 
nebo pouze při řešení krizové situace? 

 Kdo může tato práva omezovat či nařizovat povinnosti a z jakých právních předpisů toto 
oprávnění vyplývá? 

 Z jakého právního předpisu vyplývá oprávnění veřejné moci omezovat jednotlivce  
a ukládat mu povinnosti při řešení krizových situací? 

 Co jsou to krizová opatření? 

 Je možné omezit jakékoli právo či svobodu při řešení krizových situací? 

 V jakém právním předpise jsou zakotvena krizová opatření pro řešení „nevojen-
ských“ krizových situací? 

 V jakém právním předpise jsou zakotvena opatření pro řešení „vojenských“ krizových 
situací? 

 Lze použít „krizová“ opatření určená pro řešení „nevojenských“ krizových situací i k řešení 
„vojenských“ krizových situací? 

 Jaké povinnosti má fyzická osoba v době krizového stavu? 

 Co rozumíme pod pojmem pracovní povinnost, pracovní výpomoc a povinnost poskytnout 
věcné prostředky? Je možné požadovat tyto prostředky a služby (úkony) po fyzické osobě  
i za podmínek, kdy není vyhlášen jeden z krizových stavů? 

 Kdo nemusí plnit uloženou pracovní povinnost či pracovní výpomoc? 
 

 
Doporučuji (pouze pro lepší orientaci v problematice) nastudovat rovněž zákon č. 240/2000 
Sb. a zákon č. 239/2000 Sb. (problematika náhrad za poskytnutí věcného prostředku či 
vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, respektive osobní a věcné pomoci), 
hrazení vzniklých škod na věcných prostředcích či případné újmy na zdraví osoby, která 
poskytovala tyto služby, a v neposlední řadě také na přestupky, které lze spáchat 
neposkytnutím věcného prostředku či nesplněním uložené pracovní povinnosti nebo 
pracovní výpomoci (nebo osobní či věcné pomoci) a na výši sankcí, které je možno za tyto 
přestupky uložit. 

 


