KARLOVARSKÝ KRAJ
ING. PETR KULHÁNEK
HEJTMAN

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

V Karlových Varech dne 14. února 2021
Č. j.:KK/392/LP/21

Vážený pane premiére,
na základě doporučení Bezpečnostní rady Karlovarského kraje ze dne 12. 2. 2021 (číslo usnesení
BRKK 1/2021) a s ohledem na skutečnost, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 11. 2. 2021
nevyslovila souhlas s prodloužením nouzového stavu, jsem nucen Vás, s ohledem na ustanovení
§ 3 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění, touto formou
POŽÁDAT
o vyhlášení nouzového stavu na dobu 14 dnů, a to dle čl. 5 a čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění.
Důvodem mé výzvy je skutečnost, že současná epidemická situace způsobená nemocí COVID-19 v
Karlovarském kraji prokazatelně dosahuje značného rozsahu, což je zákonný limit, kdy jsem povinen
požádat vládu ČR o vyhlášení nouzového stavu. Značný rozsah dané epidemické situace, kdy jsou zcela
prokazatelně ohroženy životy a zdraví občanů pobývajících na území Karlovarského kraje, lze
odůvodnit následujícími skutečnostmi, které dle mého názoru prokazatelně poukazují na nutnost
vyhlásit nouzový stav:
• V současné době denně přibývá v České republice 10 000 nakažených (pozitivních případů
výskytu nákazy SARS CoV-2, které způsobuje onemocnění COVID-19, z toho v Karlovarském
kraji v průměru 700 každý den, což je v přepočtu na 100 tis. obyvatel kraje vysoce nad průměr
České republiky.
• Současnou epidemickou situaci zhoršují nové mutace koronaviru, který způsobuje onemocnění
COVID-19 (britská, jihoafrická, brazilská).
• Nemocnice v Karlovarském kraji jsou s ohledem na epidemickou situaci přetíženy novými
pacienty s nemocí COVID-19, což se negativně projevuje nedostatkem a přetížeností
zdravotnického personálu.
• Karlovarský kraj je v průběhu vakcinace proti nemoci COVID-19 odkázán výhradně na vlastní
zdravotnická zařízení. Tento stav je ještě umocněn neexistencí státem zřizovaného
zdravotnického zařízení na území Karlovarského kraje (fakultní a vojenské nemocnice).
• Dodávky vakcín proti nemoci COVID-19 mají značné časové prodlevy proti původně
stanoveným plánům, kdy kraj nedisponuje kompetencí vstupovat do centrálních objednávek
všech schválených druhů vakcín a je v tomto směru zcela závislý na činnosti státu.
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• Při absenci nouzového stavu není možné ve zrychleném režimu objednávat realizaci dalších
očkovacích center a očkovacích míst a jejich vybavení k zajištění provozu.
• Rozsah epidemie způsobené nemocí COVID-19 je takový, že ji nelze odvrátit běžnou činností
správních úřadů, orgánů kraje a obcí, složek integrovaného záchranného systému a subjektů
kritické infrastruktury.
• Je snížená možnost nasazení Armády ČR a bezpečnostních složek k personálnímu posílení
vyčerpaného zdravotnického personálu.
V neposlední řadě je rovněž nutné zdůraznit, že dle současné právní úpravy nemají hejtmani krajů
v dané situaci jiný právní nástroj než vyhlášení stavu nebezpečí, který je však na současnou krizovou
situaci neadekvátní a ne zcela efektivní, a to s ohledem na již zmiňovanou skutečnost, že intenzita
ohrožení života a zdraví občanů Karlovarského kraje dosáhla značného rozsahu.

Vážený pane premiére,
prosím Vás tedy o zvážení všech uvedených argumentů a žádám o neprodlené vyhlášení nouzového
stavu, a to v rozsahu krizových opatření, která byla prezentována na jednání s Vámi a ministrem
zdravotnictví dnes, 14. února a v návazném kontextu přijatého usnesení Asociace krajů ČR.
Pokud moje výzva nebude ze strany vlády ČR vyslyšena ve lhůtě do dnešního dne, 14. 2. 2021
do 20:00 hodin, budu nucen vyhlásit na území Karlovarského kraje stav nebezpečí i přesto, že toto
vyhlášení nemá jednoznačnou právní oporu a zcela zjevně nemůže dosáhnout potřebné efektivity
vyhlášení nouzového stavu s tím, že následně budu nucen jménem Karlovarského kraje požádat
o kompenzaci vzniklých nákladů.
S úctou

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana
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