Ročník 2013

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 67

Rozeslána dne 13. června 2013

Cena Kč 26,–

O B S A H:
145. N ař íz e n í v l á d y o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013
146. N ař íz e n í v l á d y o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
147. N ař íz e n í v l á d y o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České
republiky v období do 31. července 2013
148. R o zho d n u tí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
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145
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2013
o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení
v období do 25. června 2013

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 zákona č. 585/
/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování
(branný zákon):

výjimečné vojenské cvičení rozhodne podle územního
rozsahu povodní ministr vnitra, primátor hlavního
města Prahy nebo hejtmani příslušných krajů.

§1
K záchranným pracím při řešení závažných situací
ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí a značné
majetkové hodnoty vzniklých v důsledku povodní na
území České republiky v období ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády do 25. června 2013 se použije nejvýše 80 vojáků v aktivní záloze povolaných na
výjimečné vojenské cvičení.
§2
O použití vojáků v aktivní záloze povolaných na

§3
Ministr obrany určí vojáky v aktivní záloze povolané na výjimečné vojenské cvičení, včetně vojenské
techniky, k plnění jejich úkolů podle § 1.
§4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá platnosti dnem 25. června 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr vnitra:
Kubice v. r.
Ministr obrany:
Ing. Picek v. r.
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146
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2013
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v období do 31. července 2013

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění zákona č. 274/2008 Sb., a podle § 22 odst. 1 a 2
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

§3
Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně
vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů podle § 1.

§1

§4

K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit
životy, zdraví a majetek osob na území České republiky postiženém povodní se povolává 300 vojáků
v činné službě.

Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění a povinnosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34, 34a,
35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62 až 63, 110, 111, 114
a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§2
Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod
velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci
v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá platnosti dnem 31. července 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr vnitra:
Kubice v. r.
Ministr obrany:
Ing. Picek v. r.
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147
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2013
o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů
Policie České republiky v období do 31. července 2013

Vláda nařizuje podle § 24a zákona č. 555/1992 Sb.,
o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve
znění zákona č. 436/2003 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb.,
a podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky:

§3
Generální ředitel Vězeňské služby České republiky určí příslušníky Vězeňské služby, včetně rozsahu
jejich výzbroje, výstroje a techniky, k plnění úkolů podle § 1.

§1
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit
životy, zdraví a majetek osob na území České republiky postiženém povodní se povolává nejvýše 50 příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky (dále jen „příslušník Vězeňské služby“).
§2
Příslušníci Vězeňské služby plní úkoly podle § 1
pod velením příslušníka Policie České republiky. Příslušníci Vězeňské služby plní uložené úkoly se zbraní
a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném
v § 4.

§4
Příslušníci Vězeňské služby povolaní k plnění
úkolů Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění
a povinnosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27,
34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62, 63, 110, 111, 114
a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá platnosti dnem 31. července 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr vnitra:
Kubice v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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148
ROZHODNUTÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. června 2013
o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
V souladu s čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda České republiky
zrušuje
pro území Libereckého kraje od 24.00 hodin dne 12. června 2013 nouzový stav, vyhlášený rozhodnutím vlády ze
dne 2. června 2013, uveřejněným pod č. 140/2013 Sb., od 21.00 hodin dne 2. června 2013.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. června 2013 od 24.00 hodin.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
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