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Mgr. Petra Pecková, hejtmanka 

V Praze dne 14. 2. 2021 

 

 

 

Vážený pane předsedo vlády, 

na základě doporučení Bezpečnostní rady a Krizového štábu Středočeského kraje ze dne 14. 2. 

2021, s ohledem na skutečnost, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 11. 2. 2021 

odmítla prodloužit nouzový stav, s vědomím žádoucí potřeby mít přijatá jednotná opatření na 

území naší země, jsem nucena Vás na základě ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, touto formou  

 

POŽÁDAT 

 

o vyhlášení „Nouzového stavu“ na dobu 14 dnů, dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1988 

Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. 

Důvodem mé výzvy je zejména zajištění jednotnosti přijatých opatření a postupu orgánů 

krizového řízení a ochrany veřejného zdraví v naší zemi. Středočeský kraj je největším 

krajem, který je obklopen sedmi dalšími kraji a úzce propojen s hlavním městem Prahou. 

Vyhlášení nouzového stavu na území Středočeského kraje žádám v případě vyhlášení 

nouzového stavu v krajích Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, 

Plzeňském, Jihočeském, Vysočina a hlavní město Praha, z důvodu zabránit 

pravděpodobnému zvýšení mobility a migrace za službami obyvatel z těchto krajů do 

kraje Středočeského a s tím souvisejícímu pravděpodobnému zvýšení šíření nemoci 

COVID-19 a rovněž z důvodů zajištění jednotných opatření na celém souvislém území 

v takovém případě. 

Současná epidemická situace způsobená nemocí COVID-19 ve Středočeském kraji 

prokazatelně dosahuje značného rozsahu, což je zákonný limit, kdy jsem povinna požádat vládu 

ČR o vyhlášení nouzového stavu. Značný rozsah dané epidemické situace, kdy jsou zcela 

prokazatelně ohroženy životy a zdraví občanů pobývajících na území Středočeského kraje, lze 

odůvodnit následujícími skutečnostmi: 

Rozsah epidemie způsobené nemocí COVID-19 je ve Středočeském kraji takový, že jej nelze 

odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů kraje a obcí, složek integrovaného 

záchranného systému a subjektů kritické infrastruktury. 

- Denně přibývá v České republice téměř 9.000 potvrzených případů, z toho ve 

Středočeském kraji se vykazují nejvyšší absolutní hodnoty nárůstu v průměru 1400 

každý pracovní den a 500 denně o víkendu. Vážným nebezpečím je také potencionální 
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šíření různých mutací koronaviru (např. britská, jihoafrická nebo brazilská), které jsou 

nakažlivější a u nichž není dosud přesně známa účinnost dostupných vakcín.  

- Nemocnice se sídlem ve Středočeském kraji jsou s ohledem na epidemickou situace 

přetíženy tlakem nových pacientů s nemocí COVID-19, což se negativně projevuje 

nedostatkem a přetížeností zdravotnického personálu. Počet hospitalizovaných v 

nemocnicích ve Středočeském kraji se za poslední dny pohybuje stále v číslech okolo 

500 pacientů, z toho intenzívní péči vyžaduje kolem 100 pacientů. Zvláště v oblastních 

nemocnicích Kolín a Kladno pak stoupá počet pacientů s nutností podpory dýchání.  

- V nemocnicích ve Středočeském kraji je z důvodu velkého počtu pozitivních pacientů 

s nemocí COVID-19 zastavena neakutní elektivní péče, péče se soustřeďuje pouze na 

akutní případy, což je dlouhodobě neudržitelný stav. Proto je nutné všemi dostupnými 

opatřeními zamezit dalšímu šíření viru, aby se péče v nemocnicích vrátila do stavu, ke 

kterému je určena. V současné době v nemocnicích a sociálních zařízeních vypomáhají 

desítky vojáků AČR.  

Vážený pane předsedo vlády, pokud by v našem kraji byla aplikována opatření na základě 

zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášení stavu nebezpečí, s vědomím, že v sousedních 

krajích by byl vyhlášen nouzový stav, došlo by k situaci, která by byla pro občany naší země 

nepřehledná a mohla by způsobovat chaos a problémy. Z toho důvodu Vás tedy žádám 

o neprodlené vyhlášení nouzového stavu. Pokud moje výzva nebude ze strany vlády ČR 

vyslyšena ve lhůtě do neděle 14. 2. 2021 do 18:00 hodin, budu nucena i přes shora uvedené 

skutečnosti vyhlásit na území Středočeského kraje stav nebezpečí s tím, že následně budu 

nucena jménem Středočeského kraje požádat o kompenzaci vzniklých nákladů. 

Na základě dnešní shody s ostatními hejtmany v rámci jednání Rady asociace krajů Vám 

v příloze zasílám usnesení Rady asociace krajů.  

 

S úctou 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Vážený pan 

Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády 
Úřad vlády ČR 

Nábřeží Edvarda Beneše 4 

118 01  Praha 

 

 

 

Příloha: Usnesení Rady asociace krajů č. 18 
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