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Sbírka zákonů č. 59 / 2022

Částka 34

59

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2022 č. 208
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření
vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), § 6 odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení
vzniklé krizové situace, vláda rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2
písm. b) krizového zákona.
Vláda mění s účinností ode dne 17. března 2022 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č. 148,
vyhlášené pod č. 44/2022 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 9. března 2022 č. 191, vyhlášeného pod č. 46/
/2022 Sb., tak, že se v bodu II. na konci písmene b) doplňuje čárka a písmeno c), které zní:
„c) vysídlená osoba, která odmítne zajištění ubytování, které jí bylo nabídnuté při plnění ohlašovací povinnosti nebo při podání žádosti podle písmene b), nebo která zařízení, kde jí takto bylo zajištěno
ubytování, přestane využívat, ztrácí nárok na zajištění ubytování.“.
Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
policejní prezident,
generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
Na vědomí:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

