ROZHODNUTÍ
hejtmana Olomouckého kraje
ze dne 12. 2. 2021 číslo 1/2021
o vyhlášení stavu nebezpečí
V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“) a § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuji
pro celé území Olomouckého kraje

STAV NEBEZPEČÍ
na dobu od 00.00 hodin dne 15. 2. 2021 do 23.59 hodin dne 16. 3. 2021.
Čl. 1
Vymezené území
Stav nebezpečí vyhlašuji pro celé území Olomouckého kraje, vymezené správními obvody obcí
s rozšířenou působností Hranice, Jeseník, Konice, Litovel, Lipník nad Bečvou, Mohelnice, Olomouc,
Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh.
Čl. 2
Důvody vyhlášení stavu nebezpečí
1) Důvodem vyhlášení stavu nebezpečí je bezprostřední ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku
přetrvávající epidemie onemocnění COVID-19, které je způsobeno novým koronavirem označovaným
jako SARS CoV-2.
2) K datu rozhodnutí denně přibývá v České republice průměrně 10 tisíc potvrzených případů, z toho
v Olomouckém kraji v průměru 750 každý pracovní den a 345 potvrzených případů denně o víkendu.
Vážným nebezpečím je také potencionální šíření různých mutací koronaviru (např. britská, jihoafrická
nebo brazilská), které jsou nakažlivější a u nichž není dosud přesně známa účinnost dostupných vakcín.
3) Jedním z vážných důsledků stávající epidemie je přetížení nemocnic hospitalizovanými pacienty
s onemocněním COVID-19 a s tím související nedostatek nemocniční kapacity a personálu.
4) Rozsah epidemie je takový, že ji nelze odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů kraje
a obcí, složek integrovaného záchranného systému a subjektů kritické infrastruktury.
5) Stav nebezpečí není vyhlašován na základě mimořádné události podle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zároveň nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, neboť v opačném případě by Poslanecká
sněmovna PČR vyslovila souhlas s prodloužením nouzového stavu dle ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, i po 14. 2. 2021.

Čl. 3
Krizová opatření
1) K řešení krizové situace nařizuji tato krizová opatření:
a) pracovní povinnost,
b) vykonávat péči o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou vykonávat rodiče nebo jiní zákonní
zástupci,
c) zákaz pohybu osob,
d) povinnost dodávat výrobky, práce nebo služby,
e) regulační opatření v řízení a organizaci dopravy.
2) Krizová opatření ukládám využívat jen v tom rozsahu, který je nezbytný k řešení krizové situace a pokud
nelze uvedené činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné
podmínky nebo plnění odmítá a přitom hrozí nebezpečí z prodlení, na základě mnou vystavených
písemných příkazů a rozhodnutí.
Čl. 4
Nařízení pracovní povinnosti
1) Nařizuji určeným fyzickým osobám pracovní povinnost v souladu s ustanovením § 14 odstavce 4
písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. Tyto osoby obdrží mnou vystavený pracovní příkaz obsahující den
a místo nástupu, druh práce a předpokládanou délku plnění pracovní povinnosti a následně i písemné
potvrzení o vykonání pracovní povinnosti.
Čl. 5
Nařízení vykonávání péče o děti a mládež
1) K provedení tohoto nařízení vydám prováděcí rozhodnutí, ve kterém určím podmínky a rozsah
vykonávané péče.
Čl. 6
Zákaz pohybu osob
1) Zakazuji volný pohyb osob na území Olomouckého kraje s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, zajištění nezbytných potřeb osob
příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
d) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
f) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
 bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

 individuální duchovní péče a služby,
 veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 veterinární péče,
g) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
h) cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky současného pobytu pouze
členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,
i) účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu,
v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,
j) cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
k) cest zpět do místa svého bydliště.
2) Nařizuji všem osobám na území Olomouckého kraje:
a) omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého
bydliště s výjimkou případů uvedených v bodě tohoto článku,
b) omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,
c) pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
 členů domácnosti,
 doprovodu podle bodů výše tohoto článku,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost
nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
3) Důrazně doporučuji zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které
člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy
FFP2 nebo KN95.

Čl. 7
Povinnost dodávat výrobky, práce nebo služby
1) K nařízení povinnosti dodávat výrobky, práce nebo služby vydám prováděcí rozhodnutí podle aktuální
potřeby nezbytné k řešení krizové situace.
Čl. 8
Regulační opatření v dopravě
1) K nařízení regulačních opatření v dopravě vydám prováděcí rozhodnutí podle aktuální potřeby nezbytné
k řešení krizové situace.

Čl. 9
Realizace
1) K řešení krizové situace a ke splnění krizových opatření dále ukládám:
a) Starostům obcí, na jejichž území byl vyhlášen stav nebezpečí:


zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách obce,



požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci,



zajistit vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce obecního úřadu a zabezpečit informování
obyvatelstva ve správním území obce.

b) Vedoucím územních správních úřadů na území kraje v souladu s ustanovením
§ 14 odstavce 6 zákona č. 240/2000 Sb. realizovat v rámci své působnosti příslušná opatření podle
konkrétní situace, zejména:


rozhodovat o činnostech k řešení krizové situace a ke zmírnění jejích následků,



vytvářet podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, kraji, obcím,
právnickým a fyzickým osobám.

c) Vedoucím složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje provádět činnosti
k řešení krizové situace v souladu s krizovým plánem kraje a podle pokynů orgánů krizového řízení.
d) Orgánům krizového řízení při řešení krizové situace ukládám postupovat tak, aby případný zásah
do práv a svobod osob nepřekročil nezbytnou míru.
e) Provozovatelům hromadných informačních prostředků na území kraje v souladu s ustanovením
§ 30 zákona č. 240/2000 Sb. zveřejnit toto rozhodnutí neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu.
Čl. 10
Výjimky
1) 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.
2) 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 a dále osoby, které by tím vystavily
vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou
osvobozeni také zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku
kritické infrastruktury. Dále jsou od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci osvobozeny 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.
3) Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která není v rozporu se
zvláštním právním předpisem.
4) Osoby osvobozené od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

Čl. 11
Pokuty
1) Za nesplnění povinností v době krizového stavu může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit
a)

v souladu s ustanovením § 34 a § 34a zákona č. 240/2000 Sb.:
 fyzické osobě pokutu až do výše 50.000,- Kč,
 právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 3.000.000,- Kč,

b)

v souladu s ustanovením § 25a zákona č. 241/2000 Sb. právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000,- Kč.

Čl. 12
Náhrady
1) Při poskytování náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání
pracovní povinnosti, pracovní výpomoci, náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících
krizová opatření nebo při uložení povinnosti poskytnout věcné prostředky, náhrad újmy na zdraví vzniklé
při výkonu uložené pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci, vykonané v rámci
organizované činnosti, ukládám postupovat podle ustanovení § 35 a § 36 zákona č. 240/2000 Sb.
Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení
povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu,
v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.
Čl. 13
Použití správního řádu
1) Na rozhodování o ukládání povinností podle tohoto rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 38 zákona
č. 240/2000 Sb. nevztahuje správní řád, s výjimkou řízení o uložení pokut podle § 34 až 34b zákona
č. 240/2000 Sb.
Čl. 14
Poučení
1) Proti tomuto rozhodnutí a proti rozhodování o ukládání povinností podle tohoto rozhodnutí nelze podat
odvolání.
Čl. 15
Účinnost
1) Z důvodu naléhavého obecného zájmu, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 15. 2. 2021
v 00. 00 hodin. Jeho platnost končí dnem 16. 3. 2021 v 23. 59 hodin, pokud hejtman Olomouckého kraje
nebo vláda nerozhodne o jeho zrušení před uplynutím této doby.

Ing. Josef Suchánek
hejtman
otisk úředního razítka se státním znakem

Č. j.:

Vyvěšeno dne ____________ v ____________ hodin na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého
kraje.
Vyvěšeno dne ____________
obce___________________.

v

____________

hodin

na

úřední

desce

Obecního

úřadu

Předáno dne _____________ v ____________ hodin ke zveřejnění v hromadných informačních
prostředcích.

