III.

Odůvodnění vyhlášení nouzového stavu
Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o
bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ústavní zákon
o bezpečnosti ČR”), vyhlašuje svým usnesením nouzový stav pro území České
republiky, a to z důvodu značného ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti
v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu, k níž dochází na území České
republiky v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině.
V důsledku vypuknutí mezinárodního ozbrojeného konfliktu, zapříčiněného
ruskou agresí, opouštějí území Ukrajiny statisíce uprchlíků. Nejvíce zasaženými
zeměmi jsou státy sousedící s Ukrajinou, zejména Polsko. Tisíce osob však
přicházejí i do České republiky. Usnesení vlády č. 129/22 poskytnutí pomoci
občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení
a přicestovali na území České republiky („Program pomoci občanům Ukrajiny“) a
realizaci souvisejících opatření umožnilo zajistit prvotní pomoc pro 5000 uprchlíků.
Podle průběžně sledovaných dat však tato kapacita bude velmi brzo, nejpozději
během nejbližších dnů, vyčerpána. Opatření a finanční prostředky k zajištění
zvládnutí daleko vyšších počtů příchozích budou tak podle stávajícího usnesení č.
129/22 nedostatečné. Je proto třeba mít k dispozici další nástroje k rychlé pomoci a
je nutné brát v potaz, že využití stávajících běžných nástrojů a oprávnění státu, ale i
územních samosprávných celků, nejsou za této situace dostatečná. S vyhlášením
nouzového stavu za situace, kdy dojde k překročení stanoveného počtu uprchlíků,
počítá též typový plán k migrační vlně velkého rozsahu.
Nouzový stav umožňuje flexibilnější a rychlejší koordinaci činností vedoucích
ke zvládnutí krizové situace, zde zejména koordinaci všech forem pomoci osobám
prchajícím před ruskou agresí na Ukrajině, včetně jejich rychlého zapojení do
plnohodnotného života na území České republiky. Tato koordinace je nezbytná, aby
mohly být zajištěny důstojné životní podmínky pro přicházející válečné uprchlíky a
předešlo se tak utrpení těchto osob, které by při nedostatku potřebných kapacit a
nástrojů bylo nevyhnutelné. Zároveň je již v tuto chvíli patrné, že některé související
činnosti, zejména v oblasti vyřizování správních agend spojených s příchodem
velkého množství osob z Ukrajiny na území ČR, již není možné zvládnout ani při
1

maximálním nasazení orgánů k tomu věčně příslušných, přičemž bez využití
krizových opatření může tato situace vést k zásadnímu ochromení výkonu některých
agend důležitých pro fungování státu.
V návaznosti na nutné zajištění všech výše uvedených činností tak vláda
předpokládá možnost uložení některých omezení či povinností, a to v souladu
s konkrétně vymezenými ustanoveními krizového zákona- zejména pak možnost
uložení pracovní povinnosti (např. v rámci organizační výpomoci), posílení
ubytovacích kapacit, opatření k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti,
omezení vlastnického a užívacího práva, práva k výkonu podnikatelské činnosti atd.
Konkrétní opatření bude vláda vydávat dle aktuální potřeby v návaznosti na
pokračující rozsah migrační vlny.
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