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ANOTACE  
ŠAFRÁNKOVÁ, Z. : Optimalizace součinnosti krajského úřadu a obecního úřadu obce          

s rozšířenou působností při plánování a zajišťování nezbytných dodávek pro krizové stavy.  

Bakalářská práce. Ostrava, VŠB – TU, 2008, p. 36 

 

Bakalářská práce popisuje plánování a zajišťování nezbytných dodávek pro krizové 

stavy. Podává informace o legislativě, organizaci krizového řízení, dodavatelích, použití, 

plánování a zajišťování nezbytných dodávek. Také informuje o součinnosti krajského úřadu   

a obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zabezpečování uvedené problematiky. 

Práce vychází z dostupné literatury a z informací získaných na krajských úřadech a obecních 

úřadech obcí s rozšířenou působností v Ostravě a v Olomouci. 

Cílem je soustředění poznatků o součinnosti a spolupráci mezi krajským úřadem          

a obecním úřadem obce s rozšířenou působností při plánování a zajišťování nezbytných 

dodávek, navržení způsobů pro zlepšení činnosti orgánů státní správy a  přípravy zaměstnanců 

zabývajících se výše uvedenou problematikou.   

Klí čová slova: hospodářská opatření pro krizové stavy, nezbytná dodávka, dodavatel 

nezbytné dodávky, plán nezbytných dodávek, krizové stavy  

 

ANOTACE V ANGLICKÉM JAZYCE  

ŠAFRÁNKOVÁ, Z.: The Optimalization of Cooperation Regional Authority and Municipal 

Office with Extensive Agency to Support Necessary Delivery for the Crisis State. Thesis 

Ostrava: VSB Technical University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2008, p. 36 

Thesis deals with problem of planning and support emergency economy system. It 

describes basic data. It describes basic data of legislature, organization crisis management, 

economic mobilization subject, using, planning Emergency economy system and about of 

cooperation regional authority and municipal office with extensive agency support necessary 

delivery for crisis state. Basic of these deals are available documentations of information from 

regional authorities and municipal offices mainly in Ostrava and Olomouc too.  

The target is concentrated knowledge and proposes measures streamline coordination 

cooperation between the regional authorities and the municipal office at provision the 

necessary delivery for the crisis state, improve activities authorities of public administration, 

various types of staff training to secure emergency economy system.  

Key words: Emergency Economy System, Necessary Delivery, Indispensable Delivery 

Supplier, Necessary Delivery Plan, State of Crisis 
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1 ÚVOD 

Současný civilizační vývoj přináší mnoho pozitivních jevů, ale i značná negativa         

a rizika. Přibývá živelních katastrof, průmyslových havárií, náboženských a etnických 

konfliktů, což nese enormní riziko v oblasti bezpečnosti. Česká republika (ČR) není 

výjimkou, v posledních letech přibývá jak přírodních, tak antropogenních událostí. Jmenujme 

například povodně v letech 1997 a 2002, větrnou smršť v květnu 2007. Proto musíme být 

připraveni na tyto i jiné události.   

I pro naprostého laika v oblasti krizového řízení je zřejmé, že pro zdárné řešení krizové 

situace nestačí lidem pouze „holé ruce“, ale že tato činnost musí být dobře zabezpečena nejen 

po stránce organizační a personální, ale především po stránce materiální a věcné. Tato zásada 

se odráží ve skutečnosti, že složky integrovaného záchranného systému (IZS) jsou 

vybavovány technikou a materiálem potřebným pro zvládnutí „běžných“ mimořádných 

událostí a pro jejich základní činnost při řešení krizových situací. Ačkoli se vybavení složek 

IZS neustále zdokonaluje, nemůže být takové, aby plně zabezpečovalo potřeby při řešení 

rozsáhlých krizových situací. Pro tyto účely je nezbytné mít v postižené oblasti dostatečný 

lidský potenciál a potřebné materiální zabezpečení. To je předmětem hospodářských opatření 

pro krizové stavy (HOPKS). Důležitou roli hraje také faktor času. Každé zpoždění či 

neposkytnutí adekvátní pomoci může znamenat další ztráty na životech, zdraví, majetku         

a životním prostředí.  

Cílem práce je posouzení způsobu plánování a zajišťování nezbytných dodávek u dvou 

vybraných krajských úřadů (KÚ) a dvou magistrátů statutárních měst (města Ostravy              

a Olomouce), zhodnocení dosahovaných výsledků spolupráce mezi krajským úřadem              

a magistrátem města, porovnání zjištěných poznatků s obecnými zásadami a případné 

navržení způsobů přípravy pracovníků zabezpečující úkoly HOPKS.  

 

1.1  Rešerše  

 
MVČR, odbor bezpečnostní politiky, Terminologický slovník z oblasti krizového řízení    

a plánování obrany státu. Praha, 2004.  

Tato publikace, která nabízí téměř 400 hesel, si klade za cíl sjednotit výklad odborné 

terminologie a efektivně pomáhat při komunikaci, tvorbě krizových plánů či jiné 

dokumentace.  
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Správa státních hmotných rezerv, Odbor přípravy hospodářských opatření, 

Hospodářská opatření pro krizové stavy. Studijní materiál k modulu H. Praha, 2005.  

Publikace nás seznamuje s problematikou hospodářských opatření pro krizové stavy. 

Obsahuje především objasnění místa a úlohy hospodářských opatření pro krizové stavy          

v bezpečnostním systému ČR, legislativní základy systému, principy fungování a nástroje 

realizace, včetně místa a úlohy správních úřadů a územních samosprávných celků v tomto 

systému. Poskytuje informace o systému plánování věcných zdrojů pro řešení krizové situace 

a systému vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, včetně základních údajů o jejich 

informační podpoře.  

 

Správa státních hmotných rezerv, Metodika činnosti při plánování a zajišťování 

nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy. Praha, 2003.  

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských 

opatření pro krizové stavy se zabývá činností ústředního správního úřadu, činností krajských 

úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a určených obcí a úlohou a postupu 

právnických a podnikajících fyzických osob v systému hospodářských opatření pro krizové 

stavy.  

 

Správa státních hmotných rezerv, Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové 

situace. Praha, 2003. 

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace stanovuje pravidla a jednotné 

postupy orgánů krizového řízení všech stupňů v období přípravy na krizové situace a při jejich 

vzniku, jakož i jednotné formální náležitosti pro uplatňování požadavků na nezbytné dodávky, 

bez kterých nelze zajistit překonání krizového stavu.  

 

Šenovský M., Adamec V. Právní rámec krizového managementu. 1. vydání Ostrava:  

Edice SPBI Spektrum 39., 2005. ISNB: 80-86634-55-8 

Tato publikace nás seznamuje s právním rámcem, který vymezuje oblast krizového řízení.     

V publikaci jsou popsány i vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení. Závěr 

knihy je věnován hospodářským opatřením pro krizové stavy.  
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Rektořík Jaroslav a kol.: Krizový management ve veřejné správě Teorie a praxe. Vydání 

I. -Praha 2004, nakladatelství Ekopress, s. r. o., Praha. ISBN 80-86119-83-1   

Publikace pojednává o krizovém managementu ve veřejné správě. Zabývá se krizovým 

řízením, činnostmi prováděných v souvislosti s řešením krizové situace v oblasti plánování, 

organizování, realizování a kontrolování. Kapitola 8 popisuje systém hospodářských opatření 

pro krizové stavy.  

 

1.2 Výklad pojmů  

 
Hospodářským opatřením pro krizové stavy se rozumí organizační, materiální nebo 

finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné 

dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. [1]  

Systém nouzového hospodářství je součástí systému hospodářských opatření pro krizové 

stavy, zabezpečuje, aby nezbytné dodávky probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo 

krizové stavy. [1] 

Pohotovostní zásoby jsou základní materiály a výrobky určené k zajištění nezbytných 

dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a HZS po vyhlášení krizových 

stavů v systému nouzového hospodářství, které nelze zajistit obvyklým způsobem. [8] 

Nezbytná dodávka je dodávka výrobků prací a služeb pro zajištění základních životních 

potřeb obyvatelstva, pro podporu činnosti ozbrojených sil (OS), ozbrojených bezpečnostních 

sborů (OBS), hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu státní správy, 

bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. [3]  

Dodavatel nezbytné dodávky je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se 

sídlem na území České republiky a organizační složka právnické osoby se sídlem v zahraničí 

podnikající na území České republiky, která má jako předmět své činnosti nebo podnikání 

zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat 

předmět nezbytné dodávky. [1]  

Plán je předem stanovený soubor úkonů a postupů v určité činnosti, která má být prováděna, 

zajišťující dosažení vytýčeného cíle. [3]  

Plán nezbytných dodávek je samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem 

v systému nouzového hospodářství. Plán nezbytných dodávek obsahuje seznam 

požadovaných nezbytných dodávek, seznam nezajištěných nezbytných dodávek a přehled 

dodavatelů nezbytných dodávek. [1]  



9 

Krizové stavy jsou stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. [18]  

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [2]  

Správními úřady jsou ústřední správní úřady, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností a také obcí určených podle § 15 odst. 4 písmeno a) zákona č. 240/2000 Sb. [1]  

Obec s rozšířenou působností (ORP) je obec, jejíž obecní úřad vedle přenesené působnosti  

v základním rozsahu svěřeném obci orgány obce určenými zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) nebo jiným zákonem, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony 

přenesenou působnost ve správním obvodu určené prováděcím právním předpisem. Obce       

s rozšířenou působností určuje zvláštní zákon. [11,12] 

Obce s rozšířenou působností ve smyslu zadání práce jsou města Ostrava a Olomouc. 

 

2 ZÁSADY PLÁNOVÁNÍ A ZAJIŠ ŤOVÁNÍ NEZBYTNÝCH 

DODÁVEK  

2.1 Systém hospodářských opatření  pro krizové stavy 

 
Systém hospodářských opatření pro krizové stavy využívá pro překonání krizové 

situace přednostně zdroje právnických a podnikajících fyzických osob vytvořené v rámci 

jejich komerční činnosti v období mimo krizovou situaci. Až v případě, kdy tyto prostředky 

nebudou z kapacitních nebo sortimentních důvodů umožňovat pokrytí potřeb, bude 

přistoupeno k vytvoření zdrojů ze státních prostředků prostřednictvím státních hmotných 

rezerv (SHR). Systém HOPKS je nedílnou součástí bezpečnostního systému ČR a slouží 

k zajištění materiální podpory řešení všech typů krizových situací. Představuje organizační, 

materiální, finanční opatření přijímaná správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení 

nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. 

[22] Systém hospodářských opatření pro krizové stavy zahrnuje:  

�  systém nouzového hospodářství,  

�  systém hospodářské mobilizace,  

�  použití státních hmotných rezerv,  

�  výstavbu a údržbu infrastruktury,  

�  regulační opatření.  

Každý z uvedených nástrojů HOPKS má své specifické místo a úlohu. [8]  
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V této bakalářské práci se zabývám především systémem nouzového hospodářství. Základní 

orientaci pro pochopení jednotlivých nástrojů HOPKS poskytuje grafické znázornění            

na obrázku číslo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: místo a úloha HOPKS 

Zdroj: [8] 

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou přijímána po vyhlášení některého             

z krizových stavů. Součástí systému HOPKS je systém nouzového hospodářství. Zabezpečuje, 

aby nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva, pro podporu 

činnosti hasičských záchranných sborů (HZS) a havarijních služeb (HS) a pro podporu 

výkonu státní správy, probíhaly obvyklým způsobem pro období mimo krizové stavy. [1]  

 

2.2  Základní ustanovení právních norem  

 
Právní prostředí pro plánování a zajišťování nezbytných dodávek je uveden níže. 

Metodiky vypracovává Správa státních hmotných rezerv ve spolupráci s ústředními správními 

úřady.  

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků         

Hospodářská opatření pro krizové stavy 

   Nouzové 
hospodářství 
 
Hospodářská 
  mobilizace 
 
SHR 
Regulační opatř. 
Infrastruktura 

    Stav        Nouzový     Stav ohrožení    Válečný          
nebezpečí       stav                státu                stav 

obyvatelstvo, HS, HZS,  st. správa 

OS, OBS 
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a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace a při jejich 

řešení. [2]  

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohrožení státu a válečný stav (krizové stavy) a přijetí hospodářských opatření po 

vyhlášení krizových stavů. Stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy a též práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. [1]  

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odstavce 8 a § 28 odstavce 5 zákona          

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. [9]  

Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, 

touto vyhláškou se zejména stanovuje obsah a postup zpracování plánu nezbytných dodávek, 

plánu hospodářské mobilizace, postup při vytváření pohotovostních zásob. [6]  

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému 

hospodářských opatření pro krizové stavy se zabývá činností ústředního správního úřadu, 

činností krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a určených obcí           

a úlohou a postupu právnických a podnikajících fyzických osob v systému hospodářských 

opatření pro krizové stavy. [5]  

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace stanovuje pravidla a jednotné 

postupy orgánů krizového řízení všech stupňů v období přípravy na krizové situace a při jejich 

vzniku, jakož i jednotné formální náležitosti pro uplatňování požadavků na nezbytné dodávky, 

bez kterých nelze zajistit překonání krizového stavu. [4]  

 

2.3 Působnost orgánů v systému HOPKS  

 
Při plánování a zajišťování nezbytných dodávek vycházejí správní úřady z § 2 odst.     

1 písm. c) a § 10 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy         

a o změně některých souvisejících zákonů.  

Vláda při zajišťování připravenosti České republiky na krizové situace ukládá úkoly ostatním 

orgánům krizového řízení, řídí a koordinuje jejich činnost. V systému hospodářských opatření 

pro krizové stavy rozhoduje o bezplatném uvolnění státních hmotných rezerv, použití 

regulačních opatření a použití opatření systému hospodářské mobilizace. [1,2]  
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Ministerstva a jiné správní úřady k zajištění připravenosti na řešení krizových situací          

v oboru své působnosti zřizují pracoviště krizového řízení, zpracovávají plán, který obsahuje 

souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací (krizový plán), poskytují       

na požádání podklady jiným ministerstvům a krajským úřadům a obecním úřadům obcí           

s rozšířenou působností.  

Ministerstvo vnitra sjednocuje postupy ministerstev, krajských, obecních úřadů, právnických  

a fyzických osob. Provádí kontrolu krizových plánů zpracovaných ostatními ministerstvy       

a ve spolupráci s příslušným ministerstvem kontrolu krizových plánů krajů. Ministerstvo 

vnitra řeší rozpory v oblasti krizového řízení. [2] 

Ústřední správní úřad v systému HOPKS v okruhu své působnosti vypracovává koncepci 

HOPKS jako součásti koncepce rozvoje svěřeného odvětví, zpracovává plán nezbytných 

dodávek, uplatňuje požadavky na vytvoření státních hmotných rezerv u Správy státních 

hmotných rezerv, kontroluje přípravu HOPKS u právnických a podnikajících fyzických osob 

zapojených do systému nouzového hospodářství nebo do systému hospodářské mobilizace     

a poskytuje potřebné informace o HOPKS těmto osobám. V okruhu své působnosti zajišťuje 

nezbytnou dodávku, kterou krajský úřad nebo jiný správní úřad s působností na územním 

obvodu kraje nemůže zajistit v rámci svého území nebo okruhu jeho působnosti. V případě, 

kdy odborně příslušný ústřední správní úřad prokazatelně nemůže zajistit nezbytnou dodávku, 

lze příslušné zásoby pořídit z prostředků státu a udržovat je jako pohotovostní zásoby.            

O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí ústředního správního úřadu, na základě 

jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny. [1]  

Specifickou úlohu má Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Je ústředním orgánem státní 

správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy, státních hmotných rezerv          

a nouzového zabezpečení České republiky ropou a ropnými produkty. Hlavní poslání SSHR 

definují zákony:  

č. 97/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o působnosti Správy státních hmotných rezerv,  

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, 

č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).  

Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na hmotné rezervy, mobilizační rezervy, 

pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc. Odbor příprav hospodářských opatření 

zpracovává koncepci SSHR v oblasti tvorby, plánovaní, ochraňování, skladování a užití 

mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc a v oblasti využití 
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k tomu určených skladů. Ve spolupráci s ústředními správními úřady koordinuje zpracování 

Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR na příslušné plánovací období.  

Správa státních hmotných rezerv zabezpečuje financování, obměnu, záměnu, půjčku, 

uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle 

požadavků krizových plánů i jejich pořizování. [15] 

Orgány kraje zajišťují připravenosti kraje na řešení krizových situací. [2] 

HZS kraje organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji, zabezpečuje 

zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman. HZS kraje je oprávněn za účelem 

přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje nezbytné pro 

zpracování krizových plánů. [2]   

Krajský ú řad v systému HOPKS v přenesené působnosti zpracovává plán nezbytných 

dodávek, zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel 

kraje, rozhoduje o použití regulačních opatření. [1]  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec v systému HOPKS připravují          

a vyhlašují regulační opatření a plní úkoly uložené jim krajským úřadem k zajištění 

nezbytných dodávek. [1] 

Určená obec je obec, kterou určí HZS kraje podle § 15 odst. 4 písmeno a) zákona č. 240/2000 

Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). HZS ukládá určeným 

obcím povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje. [2,7]  

 

2.4 Nezbytné dodávky  

 
Základním principem systému nouzového hospodářství je vyhledávání přístupných 

zdrojů nezbytných dodávek. Další princip je, aby orgány krizového řízení měly pravomoc 

vyžadovat potřebné informace u právnických a podnikajících fyzických osob již v době před 

vznikem krizové situace a aby po vyhlášení některého z krizových stavů měly orgány 

krizového řízení pravomoc použít dostupné zdroje k řešení krizové situace. 

Hospodářským opatřením pro krizové stavy se rozumí organizační, materiální nebo 

finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné 

dodávky výrobků, prací a služeb, bez kterých nelze zajistit překonání krizových stavů. Je to 

systém, který umožňuje správním úřadům zajištění a využití věcných zdrojů pro řešení 

krizových situací. Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou přijímána po vyhlášení 

některého z krizových stavů a jsou určena k uspokojení základních potřeb fyzických osob, pro 
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podporu ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů   

a havarijních služeb, pro podporu výkonu státní správy. „Uspokojení základních potřeb 

fyzických osob“ se rozumí takové zabezpečení životních potřeb, které umožní obyvatelstvu 

přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví. [1,8]  

 

Nezbytná dodávka v systému HOPRKS je zobrazena na obrázku číslo 2.  

Obr. 2: nezbytná dodávka v systému HOPKS 

Zdroj: [8] 

 

2.5  Dodavatelé nezbytných dodávek  

 
Dodavatelem nezbytné dodávky je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická 

osoba se sídlem na území ČR a organizační složka právnické osoby se sídlem v zahraničí 

podnikající na území ČR, která má jako předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou 

činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat předmět 

nezbytné dodávky. Dodavatel, který se podílí na splnění nezbytné dodávky, je považován      
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za dodavatele nezbytné dodávky. Nezbytnou dodávku hradí odběratel. Při hledání dodavatelů 

nezbytné dodávky se přednostně využívají dodavatelé, kteří se nacházejí na území kraje.  

Důležitým požadavkem kladeným na systém nouzového hospodářství je,                  

aby zabezpečení nezbytných dodávek za krizové situace probíhalo v maximální možné míře 

způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy. Proto orgány krizového řízení musí 

prioritně zaměřit svá opatření v krizových stavech na vytvoření podmínek pro normální 

činnost dodavatelů nezbytných dodávek. 

Základním způsobem zabezpečení nezbytných dodávek je využití věcných zdrojů, 

které se nacházejí ve vlastnictví podnikatelů a jsou používány k jejich běžné komerční 

činnosti. V tomto smyslu je obecným cílem systému nouzového hospodářství ve fázi přípravy 

na krizové stavy získat přehled o disponibilních zdrojích, které bude možné využít pro řešení 

krizových situací. Nástrojem pro získání přehledu těchto zdrojů za zmíněné situace je 

ustanovení § 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon). Ustanovení § 31 krizového zákona rozšiřuje tyto povinnosti i na fyzické 

osoby. Pouze v případech, kdy tyto zdroje, co do množství nebo druhu nepostačují k řešení 

krizové situace, vytváří odpovídající zdroj stát v systému státních hmotných rezerv.  

Orgány krizového řízení nemusí zabezpečovat nezbytnou dodávku u jejího dodavatele 

smluvně, ale v určitých případech mohou posoudit, zda nezbytnou dodávku zajistí ještě před 

vyhlášením krizového stavu uzavřením příslušné smlouvy s jejím dodavatelem (např. tehdy, 

bude-li jejím odběratelem). [1,2,5,6,8]  

 

3 SOUČINNOST KRAJSKÉHO Ú ŘADU A OBECNÍHO ÚŘADU ORP  

3.1 Plán nezbytných dodávek kraje  

 
Nezbytné dodávky musí být zajištěny ještě před vyhlášením krizového stavu. Plán 

nezbytných dodávek je samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem            

v systému nouzového hospodářství. Krajský úřad zpracuje plán nezbytných dodávek, který se 

skládá ze tří částí:  

1. Seznam požadovaných nezbytných dodávek 

2. Seznam nezajištěných nezbytných dodávek  

3. Přehled dodavatelů nezbytných dodávek 
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Zpracovatelé plánu nezbytných dodávek využívají pro jeho tvorbu výsledky analýzy 

možných variant ohrožení uvedené v krizovém plánu. Při zpracování krizového plánu kraje je 

nutno počítat, že na plnění činností se budou podílet jak základní složky IZS, tak i ostatní 

složky IZS. Pokud tato činnost přesáhne rámec jejich běžných činností, bude potřebné nalézt 

další příslušné zdroje, které jsou pro ně nezbytnými dodávkami. I tyto jejich potřeby je nutno 

zahrnout do plánu nezbytných dodávek kraje.  

Věcnými zdroji potřebnými pro řešení krizové situace se v systému HOPKS rozumí 

suroviny, výrobky, práce nebo služby, bez kterých nelze zajistit překonání krizového stavu. 

Věcné zdroje se člení na organické zdroje, civilní zdroje a doplňkové zdroje.  

Organické zdroje jsou ve vybavení složek podílejících se na zajišťování bezpečnosti státu       

a ochrany obyvatelstva a zasahujících složek při vzniku a likvidaci mimořádných událostí.  

Civilní zdroje jsou zajišťovány formou nezbytných dodávek podle zákona č. 241/2000 Sb.  

Rozlišují se tři civilní zdroje:  

� využití zdrojů od právnických a podnikajících fyzických osob,  

� předem připravená výroba v systému hospodářské mobilizace, 

� vytvoření státních hmotných rezerv.  

Jen pro úplnost uvádím i doplňkové zdroje, které jsou tvořeny materiální pomocí 

poskytovanou humanitárními organizacemi, které působí na území ČR nebo materiální pomoc 

poskytovaná ČR v případě krizové situace jinými státy. Tyto doplňkové zdroje nelze předem 

plánovat.  

Plánování civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR, které jsou zajišťovány formou 

nezbytných dodávek, probíhá ve dvouletých cyklech. V prvním (lichém) roce tohoto cyklu 

formulují správní úřady nezbytné dodávky a podle § 1 vyhlášky SSHR č. 498/200 Sb. je 

zajišťují u právnických a podnikajících fyzických osob v okruhu své působnosti. V druhém 

(sudém) roce je návrh plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR projednán  

v bezpečnostních strukturách ČR. Na základě doporučení těchto orgánů je zpracována 

konečná verze plánu, která je po schválení předsedou SSHR realizována v následujících 

letech.  

Cílem systému nouzového hospodářství je získat přehled disponibilních zdrojů na 

území kraje, které je možné využít při řešení možných krizových stavů. Orgány krizového 

řízení v rámci přípravy na krizovou situaci a při řešení dané situace budou pracovat se 

značným množstvím a rozsahem informací. Tyto informace musí shromažďovat, ověřovat, 

aktualizovat, třídit, seskupovat a analyzovat podle aktuální potřeby vzniklé v souvislosti         

s vývojem aktuální krizové situace. Informační podporu rozhodovacího procesu v takovém 
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rozsahu lze pokrýt pouze s využitím výpočetní techniky. Informační systém pro plánování 

civilních zdrojů je ARGIS. Je vytvářen, rozvíjen a provozován v gesci Správy státních 

hmotných rezerv k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů 

orgánů krizového řízení od úrovně určených obcí, přes orgány krajů až po ústřední správní 

úřady včetně SSHR v oblasti zajišťování věcných zdrojů pro řešení krizových situací              

v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.  

IS ARGIS mimo jiné informačně podporuje systém nouzového hospodářství s důrazem 

na zpracování plánu nezbytných dodávek. Je realizován jako centrální systém s modulární 

strukturou, kde nad společnou servisní částí jsou vytvářeny moduly jednotlivých aplikací. 

Centrální systém umožňuje řízený sběr dat a následně práci s nimi podle územní nebo resortní 

příslušnosti. S využitím stejné technologie zpracování je realizován i systém formulářového 

sběru dat od právnických a podnikajících fyzických osob. Uživatelé systému využívají 

pomocí dálkového přístupu prostřednictvím bezpečné komunikace v prostředí Internetu          

s rozdílnými přístupovými právy a zabezpečením. Práva uživatelů jsou odvozena od 

působnosti správního úřadu a přidělené role konkrétního uživatele.  

Příklad Plánu nezbytných dodávek (s uvedením systému IS ARGIS) je uveden v příloze č. 1.  

Pracovníky SSHR byl rovněž realizován jednoduchý softwarový nástroj KRIZDATA 

umožňující pracovníkům krizového řízení všech stupňů v lokálním režimu prohlížení 

základních údajů o nezbytných dodávkách a jejich dodavatelích, pořízený v systému IS 

ARGIS, i mimo prostředí Internetu. [1,4,5,6,8]  

 

3.2 Úkoly krajského úřadu při plánování a zajišťování nezbytných 

dodávek  

 
Působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení). Kraj je 

územní společenství občanů, náleží mu právo na samosprávu. Je veřejnou korporací, 

vystupující v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých 

úkolů chrání veřejný zájem. Kraj má vlastní majetek a hospodaří s ním samostatně. Působnost 

krajů je samostatná nebo přenesená. Kraj má svůj znak a prapor. Kraj je spravován 

zastupitelstvem kraje. Orgány kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman kraje, zvláštní orgány     

a krajský úřad. [10] 
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Hejtman kraje řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací  

a činnosti ke zmírnění jejich následků. Jako svůj pracovní orgán zřizuje k řešení krizových 

situací krizový štáb kraje. Hejtman kraje, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje, je 

předsedou bezpečnostní rady kraje. Složení a činnost bezpečnostní rady kraje udává nařízení 

vlády č. 462/2000  Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,           

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Bezpečnostní rada kraje má 

mít maximálně 10 členů. V organizační struktuře krajských úřadů je zařazeno pracoviště 

(odbor, oddělení) krizového řízení, které se kompletně zabývá otázkami přípravy kraje na 

řešení krizových stavů. Zvláštní úlohu ve struktuře krizového řízení hraje tajemník 

bezpečnostní rady kraje, který zajišťuje kontakt mezi krajským úřadem, hejtmanem                 

a ředitelem krajského úřadu, krajem a obcemi s rozšířenou působností. 

Z hlediska řešeného tématu, plánování a zajišťování nezbytných dodávek, je 

základním úkolem krajského úřadu zajistit výrobky, práce a služby (věcné zdroje) potřebné     

k řešení krizové situace. Orgány kraje zajišťují připravenost kraje na řešení krizových situací. 

Při této činnosti úzce spolupracují s HZS kraje, orgány Policie ČR, ZZS, krizovými orgány 

obcí s rozšířenou působností a dalšími institucemi na krajské úrovni.  

Krajský úřad zpracovává plán nezbytných dodávek, ve kterém je uveden seznam 

požadovaných nezbytných dodávek, seznam nezajištěných nezbytných dodávek a přehled 

dodavatelů nezbytných dodávek. Zabezpečuje nezbytné dodávky k uspokojení základních 

životních potřeb obyvatelstva kraje. Udržuje trvalý přehled o nezbytných dodávkách 

dostupných ve správním obvodu kraje a o jejich dodavatelích. Oprávnění vyžadovat údaje    

od dodavatelů pro potřebu zpracování plánu nezbytných dodávek má příslušný Hasičský 

záchranný sbor kraje. [1,2,4,5,9]  

Usměrnění zásad a požadavků na rozpracování plánu nezbytných dodávek je 

koordinováno Správou státních hmotných rezerv ve dvouletých cyklech a usměrňováno pro 

jednotlivé roky „Zaměřením činnosti krajských úřadů a Magistrátu hl. města Prahy v oblasti 

HOPKS…“ v daném roce. Příklad zaměření pro rok 2007 je uveden v příloze č. 2.  

 

3.3 Úkoly obecního úřadu ORP při plánování a zajišťování nezbytných 

dodávek  

 
Obec je zřízena podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obec je 

základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je 
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vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje         

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Obec 

pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů 

chrání veřejný zájem. Do samostatné působnosti patří spravování záležitostí, které jsou           

v zájmu obce a jejich občanů. Obec vykonává na svém území státní správu v přenesené 

působnosti. Obce mohou mít svůj znak a prapor. Obec je spravována zastupitelstvem obce. 

Orgány obce jsou zastupitelstvo, rada obce, starosta a obecní úřad. [11] 

Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací. Starosta 

určené obce zřizuje bezpečnostní radu obce, jmenuje její členy a je jejím předsedou. Složení    

a činnost bezpečnostní rady určené obce je uvedena v nařízení vlády č. 462/2000  Sb.,            

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon). Bezpečnostní rada určené obce má mít maximálně 8 členů. 

Orgány obce zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací. Obecní úřad 

určené obce rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, poskytuje podklady a informace 

potřebné ke zpracování krizového plánu kraje a plní další úkoly stanovené mu krajským 

úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení. Orgány kraje nemají zákonem 

stanovenu žádnou povinnost k přípravě plánu nezbytných dodávek obce. Úkoly a povinnosti  

k podílu na přípravě plánu nezbytných dodávek vyplývají z formulace výše uvedeného 

„Zaměření…“. V rámci těchto povinností se bude obecní úřad obce s rozšířenou působností    

a určená obec podílet na přípravě plánu nezbytných dodávek kraje přípravou konkrétních 

podkladů podle pokynů krajského úřadu. Takovými podklady mohou být vyhodnocení potřeb 

nezbytných dodávek pro řešení krizové situace ve svém správním obvodu, seznam 

potenciálních dodavatelů nezbytných dodávek působících ve správním obvodu, přehled 

nezbytných dodávek, které je možné zajistit v rámci správního obvodu, přehled nezbytných 

dodávek, které v rámci správního obvodu obce nelze zajistit. [2,8,9]  

 

3.4 Součinnost KÚ a obecního úřadu ORP při plánování a zajišťování 

nezbytných dodávek  

 
Součinnost krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností se dá 

rozdělit do dvou časových pásem. První období spočívá v plánování nezbytných dodávek       

a druhé v zajišťování nezbytných dodávek za krizové situace.  
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Plánování nezbytných dodávek se uskutečňuje na základě analýzy rizik daného území, která 

je založená na stanovení možných rizik, jejich závažnosti, důsledků a dopadů na rozsah 

možných ztrát na životech, zdraví obyvatelstva, jeho majetku a na životním prostředí.  

Operační plány obsahují konkrétní postupy a opatření, jejichž realizace bude vyžadovat 

zajištění věcných zdrojů. Následně zpracovatelé plánu nezbytných dodávek hledají v rámci 

územní působnosti vhodné a dostupné dodavatele. Ke stanovení rozsahu nezbytných dodávek 

může krajský úřad využít spolupráce s obecními úřady určených obcí. Konkrétní rozsah          

a obsah vyžadovaných podkladů stanoví krajský úřad. Krajské úřady osloví prostřednictvím 

HZS kraje potenciální dodavatele a vyžádají si od HZS potřebné údaje (dle § 15 zákona         

č. 240/2000 Sb.). Údaje zapracují do svých plánů nezbytných dodávek. Pokud kraj nenalezne 

vhodného dodavatele nezbytné dodávky, uplatní požadavek na její zajištění u odborně 

příslušného ústředního správního úřadu. Ústřední správní úřad po vyhodnocení možností 

zajištění požadavků na nezbytné dodávky z celého území státu, oznámí příslušnému 

krajskému úřadu možného dodavatele z jiného kraje. Zbylé nezajištěné požadavky                

na nezbytné dodávky pro nouzové hospodářství předloží Správě státních hmotných rezerv 

jako návrh na vytvoření pohotovostních zásob. [4,5,8]  

 

Zajišťování nezbytných dodávek za krizové situace organizují orgány krizového řízení. 

Prioritně jsou s využitím údajů v plánu nezbytných dodávek zajišťovány nezbytné dodávky 

dostupné ve správním obvodu příslušného orgánu krizového řízení. Využívá se institutu 

vyžádání věcných prostředků nebo smluvních ujednání. V případech, kdy plánované zajištění 

nezbytné dodávky nebude možné, nebo mají být nezbytné dodávky zajišťovány orgánem 

krizového řízení vyššího stupně nebo řešení krizové situace vyžaduje prostředky, které nebyly 

plánovány a nelze je dodatečně zajistit ve vlastním správním obvodu, jsou požadavky           

na zajištění nezbytných dodávek postoupeny orgánu krizového řízení vyššího stupně. 

Požadavky na zajištění nezbytných dodávek uplatňují výhradně orgány krizového řízení. 

Orgány územních samosprávných celků při uplatňování požadavků postupují následovně:  

a) obce své požadavky na zajištění nezbytných dodávek uplatňují u krizového štábu obce         

s rozšířenou působností v daném správním obvodu,  

b) krizové štáby obcí s rozšířenou působností uplatňují požadavky na zajištění nezbytných 

dodávek, které nelze zajistit v jejich správních obvodech, výhradně u krizového štábu kraje,  

c) krizové štáby krajů uplatňují požadavky na zajištění nezbytných dodávek, které nemohou 

zabezpečit v rámci správního obvodu kraje, u Ústředního krizového štábu.  

Schéma toku informací při vyžadování nezbytných dodávek je uveden na obrázku číslo 3. 
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Obr. 3: Schéma toku informací při vyžadování nezbytných dodávek 

Zdroj: [8] 

 

Obsah a forma požadavku na zajištění nezbytných dodávek je uveden v příloze č. 3.  

Za účelem automatizovaného sběru informací o požadavcích na věcné zdroje             

za krizové situace byl vytvořen softwarový nástroj EPOZ. EPOZ pracuje jako internetová 

aplikace a poskytuje služby pro sběr, registraci a přehled o všech požadavcích na nezbytné 

dodávky nutné pro překonání krizových situací. Umožňuje tak orgánům státní správy              

a samosprávy kvalitní a rychlé rozhodování při řešení těchto situací. Nástroj je určen 

výhradně pracovníkům orgánů krizového řízení. Bohužel další vývoj EPOZ byl pozastaven     

a v současnosti nebude dále rozvíjen. V současné době se vyvíjí nový informační systém 

ZDROJE. [4,5,8]  

 

4 PŘÍKLAD SOU ČINNOSTI KÚ A OBECNÍHO Ú ŘADU ORP 

4.1 Součinnost KÚ Moravskoslezského kraje a Magistrátu města Ostravy  

4.1.1 Všeobecný popis kraje a města  

Moravskoslezský kraj se rozkládá na území o rozloze 5 445 km2 s počtem obyvatel 

1251 883. Moravskoslezský kraj má 299 obcí zahrnujících 5 statutárních měst, 35 měst,         

3 městyse a 256 obcí. Obce s rozšířenou působností (22), které se nacházejí na území 

Moravskoslezského kraje, jsou Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát                
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pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, 

Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, 

Vítkov. Nachází se zde 8 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z pohledu tématu práce patří     

k charakteristice kraje, že se zde nachází především hutnický, strojírenský a chemický 

průmysl a koksárenství, což souvisí s dlouholetou těžbou černého uhlí. V kraji jsou pouze 

průměrné podmínky pro zemědělskou výrobu.  

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou 214 km2 druhým největším městem 

republiky. Ve statutárním městě Ostravě žije 309 098 obyvatel. S tímto počtem to je třetí 

město v rámci ČR. Nachází se 10 km jižně od státní hranice s Polskem a 50 km západně       

od hranice se Slovenskem. Městem protékají řeky Odra, Ostravice a Lučina. Podle                  

§ 19 zákona  č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí, je správní obvod obce                 

s rozšířenou působností Ostravy vymezen územím obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, 

Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, 

Vratimov, Vřesina, Zbyslavice. Tedy do územní působnosti města Ostravy náleží i těchto      

13 obcí. [13,17] 

4.1.2 Orgány krizového řízení a jejich úloha při práci s krajským plánem 

nezbytných dodávek  

Hejtman Moravskoslezského kraje je předseda bezpečnostní rady kraje a řídí činnost 

Krizového štábu Moravskoslezského kraje. Bezpečnostní rada má 10 členů. Krizový štáb se 

skládá z členů bezpečnostní rady kraje a členů stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

Krizový štáb jmenuje hejtman kraje. Členové nemusejí být přímo z krajského úřadu a nejsou 

na pevno stanoveni. To umožňuje složení krizového štábu měnit dle vzniklé situace. 

Odbor kanceláře hejtmana má tři oddělení, mezi která patří oddělení krizového řízení. 

Toto má 8 pracovníků. Plánováním a zajišťováním nezbytných dodávek se zabývají                

2 pracovníci. Tajemníkem Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje je vedoucí odboru 

kanceláře hejtmana. 

Výše zmíněné orgány schvalují změny v aktualizaci krizového plánu kraje, vyžadují 

nezajištěné nezbytné dodávky a koordinují činnost pracovníků směrem k plánování                 

a zajišťování nezbytných dodávek.  

Plán nezbytných dodávek je zpracován v jednom výtisku a je součástí krizového plánu 

Moravskoslezského kraje. V elektronické podobě je vytvořen v systému IS ARGIS. Část 

plánu nezbytných dodávek Moravskoslezského kraje je uvedena v příloze č. 4. 
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Zaměření pro činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území 

Moravskoslezského kraje v oblasti HOPKS v roce 2007 zobrazuje příloha č. 5.  

 

Primátor statutárního města Ostravy kromě svých běžných povinností je předseda 

Bezpečnostní rady statutárního města Ostravy a je vedoucím Krizového štábu města Ostravy. 

Odbor krizové řízení je odborem magistrátu. Pracuje zde 7 zaměstnanců. Odbor 

zajišťuje ve správním obvodu města Ostravy výkon státní správy při přípravě a provádění 

opatření k řešení krizových situací, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty 

nebo životní prostředí a opatření souvisejících se zajišťováním obrany a bezpečnosti státu       

a koordinaci orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob při 

přípravě na tyto činnosti. Připravuje systém hospodářských opatření pro krizové stavy tak, aby 

byly uspokojeny základní potřeby fyzických osob ve správním obvodu města Ostravy 

umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví, pro podporu činnosti 

ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů                  

a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy. V odboru krizového řízení se 

hospodářským opatřením pro krizové stavy věnují 2 pracovníci. Tito připravují systém 

nouzového hospodářství a regulačních opatření nutná k překonání krizových stavů. V systému 

nouzového hospodářství připravují přehledy o běžně dostupných zdrojích k pokrytí 

nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb ve správním obvodu města, postup pro vyžádání 

zásob pro humanitární pomoc. V oblasti regulačních opatření určených ke snížení spotřeby 

nedostatkových zdrojů připravují postupy a opatření pro jejich zavedení za krizových stavů. 

Provádí kontrolu přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy a to i v době 

před vyhlášením krizového stavu. Po vyhlášení krizového stavu kontrolují plnění vyhlášených 

regulačních opatření. 

4.1.3 Plánování a zajišťování nezbytných dodávek  

Plán nezbytných dodávek vznikl na základě analýzy možného ohrožení různými typy 

krizových situací. Analýza možného ohrožení byla zpracována pracovištěm krizového řízení 

Moravskoslezského kraje ve spolupráci s HZS kraje.  

Plánování nezbytných dodávek bylo uskutečněno na základě zkušeností z minulých let 

a na základě vypracovaných operačních plánů. Vychází se z maximálního rizika a je 

vypracován pro maximální počet obyvatel kraje. Ovšem na druhé straně je sice s maximální 

mírou plánováno, ale zajištění nezbytných dodávek vychází ze skutečnosti, že je jen malá 
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pravděpodobnost zasažení celého území kraje krizovou situací. To znamená, že jsou zajištěny 

ty nezbytné dodávky, které stačí k pokrytí území kraje.  

Aktualizací plánu nezbytných dodávek se zabývá HZS kraje. Ten je dle  zákona          

č. 240 / 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) oprávněn  

za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje. [2] 

Při zajišťování dodavatelů nezbytných dodávek vychází oddělení krizového řízení 

Moravskoslezského kraje, kromě přístupného systému IS ARGIS, také z veřejně přístupných 

databází firem a seznamů. 

 

Z provedených analýz a závěru krajského havarijního plánu vyplývá, že krizovou 

situací s nejhoršími následky pro postižené obyvatelstvo ve správním obvodu města Ostravy 

představují zvláštní povodně, provozní havárie velkého rozsahu, působení přírodních živlů. 

Plánování potřeby nezbytných dodávek pro postižené obyvatelstvo vychází z těchto 

předpokladů. Potřeby jsou orientačně stanoveny na 10 000 postižených osob. Plánování 

nezbytných dodávek se také odvíjí od zkušeností z povodní v roce 1997. 

  Potřebné údaje o vhodných dodavatelích nezbytných dodávek odbor krizového řízení 

magistrátu města Ostravy získává s využitím ARESu (administrativní registr ekonomických 

subjektů) na webových stránkách Ministerstva financí, webových stránek Živnostenského 

rejstříku, na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, Obchodního adresáře, samozřejmě 

ze Zlatých stránek a různých webových aplikací přehledů firem a podnikatelů. Rozsah 

dodavatelů ve stávajícím plánu nezbytných dodávek vyplývá z analýzy rizik, rozpracovaných 

operačních plánů a nutných potřeb k jejich eliminaci ve správním území Statutárního města 

Ostravy. Požadavky na zabezpečení nezbytných dodávek, případně návrh možných 

dodavatelů a aktualizace údajů o nich, jsou předávány přímo HZS kraje. 

4.1.4 Příprava odborných pracovníků  

Příprava odborných pracovníků probíhá obdobně jako je tomu v Olomouckém kraji     

a městě Olomouc, viz Kapitola 4.2.4. Kromě níže uvedeného pořádá oddělení krizového 

řízení Moravskoslezského kraje pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

zabývajících se zmíněnou problematikou porady. Jedná se o jednodenní poradu pořádanou 

jedenkrát v roce a dvoudenní poradu pořádanou taktéž jedenkrát během roku. Dále toto 

oddělení poskytuje metodickou pomoc na vyžádání obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností asi 7x v roce a provádí kontroly, které mu stanoví zákon. 
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Vzdělávání úředníků zabývajících se zabezpečováním úkolů HOPKS je věnována 

mimořádná pozornost. V souladu s § 17 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, je zpracován Plán vzdělávání úředníka, 

úředník musí složit zkoušky odborné způsobilosti „ Pro přípravu a realizaci HOPKS“             

u Institutu pro místní správu Praha, a postupně absolvovat další profesní kurzy a zkoušky       

a průběžné specializační a aktualizační vzdělávání u Institutu krizového managementu VŠE 

Praha. Samozřejmě se účastní porad, seminářů a konferencí pořádaných Správou státních 

hmotných rezerv, krajským úřadem, eventuelně GŘ HZS ČR. [23] 

4.1.5 Zvláštnosti v plánování a zajišťování nezbytných dodávek  

Při plánování a zajišťování nezbytných dodávek se orgány krizového řízení musí řídit 

právními normami. Vzhledem k tomu, že informace byly získávány na čtyřech pracovištích 

krizového řízení (krajských úřadů a magistrátních úřadů) a že k výkladu právních norem se 

může přistupovat z různých stran, jsou zde zvláštnosti v plánování a zajišťování nezbytných 

dodávek. Co může být pro jednoho zvláštností, pro druhého je běžnou rutinou. Tyto 

zvláštnosti je nutné také zmínit, protože ovlivňují organizaci krizového řízení. 

Moravskoslezský kraj má velmi dobré vztahy a spolupráci s HZS kraje, které 

vzájemně šetří čas i peníze. Na magistrátním úřadě města Ostravy pracují úředníci zabývající 

se zabezpečováním úkolů HOPKS, kteří se svou vloženou iniciativou a aktivitním přístupem 

podílejí na plnění výše uvedených úkolů.     

 

4.2 Součinnost KÚ Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce  

4.2.1 Všeobecný popis kraje a města  

Olomoucký kraj najdeme na severovýchodě republiky, při hranicích s Polskem, 

obklopují jej Pardubický, Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Má rozlohu 5267 

km2 a tvoří 6,7 % celkové plochy ČR. Počet obyvatel je 635 741.  Nachází se zde 398 obcí     

z toho 30 měst, 13 obcí s rozšířenou působností. Obce s rozšířenou působností jsou Hranice  

na Moravě, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, 

Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh na Moravě. Pro Olomoucký kraj je 

charakteristické zemědělství a stavebnictví. 
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Statutární město Olomouc má rozlohu 103 km2 a počet 101 268 obyvatel. Městem 

protéká řeka Morava.  Územní působnost spadá nejen na město Olomouc, ale i na 43 obcí       

s pověřeným obecním úřadem a vojenský újezd Libavá.  [14] 

4.2.2 Orgány krizového řízení a jejich úloha při práci s krajským plánem 

nezbytných dodávek  

Hejtmanem Olomouckého kraje je z titulu své funkce zároveň předsedou Bezpečnostní 

rady Olomouckého kraje a řídí činnost Krizového štábu Olomouckého kraje. Bezpečnostní 

rada Olomouckého kraje má 9 členů. Krizový štáb Olomouckého kraje je organizačně 

uspořádán ve stejné struktuře, jakou má Krajský úřad Olomouckého kraje, což znamená,       

že vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu jsou vedoucími pracovních skupin krizového 

štábu. Tato skutečnost umožňuje v závislosti na druhu krizové situace vytvářet základ 

pracovního týmu krizového štábu podle potřeby. 

Problematikou krizového řízení se u Krajského úřadu Olomouckého kraje specielně 

zabývá oddělení krizového řízení, které je začleněno do Odboru kanceláře hejtmana. Oddělení 

pracuje ve složení 6 osob s tím, že problematice plánování nezbytných dodávek se věnuje 

jeden pracovník, který má v působnosti zároveň více oblastí. Vedoucí oddělení krizového 

řízení je tajemníkem Bezpečnostní rady Olomouckého kraje.  

Ve vztahu k Plánu nezbytných dodávek Olomouckého kraje výše uvedené orgány mají 

za povinnost schvalování zásadních změn, které jsou prováděny v rámci aktualizace 

Krizového plánu Olomouckého kraje jako celku a vyžadování nezajištěných nezbytných 

dodávek, které jsou vytipovány ve dvouletých cyklech. Vedoucí oddělení krizového řízení 

usměrňuje činnost vyčleněného pracovníka na základě koordinace, kterou provádí Správa 

státních hmotných rezerv a podle potřeby, která vyplyne z jednání Bezpečnostní rady 

Olomouckého kraje a dalších krajských orgánů.  

Plán nezbytných dodávek Olomouckého kraje je zpracováván v elektronické podobě    

s využitím IS ARGIS. V tomto provedení je předáván mezi krajským úřadem a krajským 

HZS. V textové podobě je zpracován v jednom výtisku a je uložen v krizové dokumentaci 

samostatně na pracovišti oddělení krizového řízení. V uplynulých letech došlo k ověření práce 

s dokumentací v rámci cvičení ZDROJE 2003 a ZDROJE 2005, která provedla Správa 

státních hmotných rezerv a potvrdila připravenost Olomouckého kraje na zajišťování 

nezbytných dodávek pro potřeby obyvatelstva.   
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Primátor statutárního města Olomouce má kompetence v odboru kanceláře primátora, 

odboru koncepce a rozvoje, odboru informatiky a zastupování navenek. S primátorem úzce 

spolupracuje jeho tajemník a náměstci. Z pozice své funkce je primátor v čele Bezpečnostní 

rady a také v čele Krizového štábu města Olomouce. Krizový štáb města Olomouce je, stejně 

jako u kraje, organizačně uspořádán podobně jako magistrát.  

Krizový štáb se skládá z členů bezpečnostní rady a z členů stálé pracovní skupiny 

města Olomouce. Vedoucí odborných skupin jsou zároveň vedoucími týchž odborů               

na Magistrátu Olomouce. Složení Bezpečnostní rady města Olomouce vidíme na obr. č. 4. 
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Obr. 4: složení Bezpečnostní rady města Olomouce 

Zdroj: [16] 

 

Krizové řízení má na starosti odbor ochrany. Vedoucí odboru ochrany je zároveň 

tajemníkem Bezpečnostní rady města Olomouce. Odbor ochrany se člení na oddělení ochrany 

obyvatel, oddělení pro řešení mimořádných událostí, oddělení obrany. Na chodu celého 

odboru se podílí 12 zaměstnanců. Plánováním a zajišťováním nezbytných dodávek se zabývá 

jeden styčný zaměstnanec oddělení obrany, který z důvodu zastupitelnosti v případě krizové 

situace průběžně spolupracuje se 2 zaměstnanci tohoto oddělení. Tito dva spolupracovníci 

absolvují obdobná školení jako výkonný zaměstnanec, včetně odborné způsobilosti. Úkoly 

spojené s plánováním a zajišťováním nezbytných dodávek zpracovávají pracovníci magistrátu 

samostatně, neukládají úkoly soukromým firmám.  

Plánování nezbytných dodávek vychází z emperických zkušeností (povodně 1997). 

Plánuje se pro asi 10% z celkového počtu obyvatel a z pravděpodobnosti zasažení 10% území. 
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Pokud by došlo k zasažení většího počtu obyvatel nebo větší části území, předpokládá se 

stažení nezbytných dodávek z nezasažených oblastí.  

Zaměření činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje a obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností Olomouckého kraje v oblasti hospodářských opatření pro krizové 

stavy v roce 2007 zobrazuje příloha č. 6. 

4.2.3 Plánování a zajišťování nezbytných dodávek  

Původní plán nezbytných dodávek Olomouckého kraje vznikl na základě analýzy 

možného ohrožení různými typy krizových situací a lze jej označit za expertní odhad.            

V počátcích krajského uspořádání a vytvoření obcí s rozšířenou působností nebylo možno 

očekávat zapojení kvalifikovaných pracovníků na obecní úrovni, a proto byla analýza 

možného ohrožení zpracována na pracovišti krizového řízení v úzké součinnosti s krajským 

HZS. Teprve následně bylo zahájeno provádění úprav v užší spolupráci s obcemi s rozšířenou 

působností. 

Nejprve byla analyzována celková potřeba kraje k zajištění nezbytných dodávek 

potřebných pro život za krizového stavu. V dalším byly provedeny propočty, jak lze zjištěnou 

potřebu zajistit ze zdrojů, které jsou na teritoriu kraje. Rozdíl mezi potřebou a zdroji vyjádřily 

tzv. nezajištěné nezbytné dodávky. Konkrétní postup spočívá v oslovování vytipovaných 

dodavatelů pracovištěm HZS Olomouckého kraje, ze kterého se vytváří celkový přehled 

možných dodavatelů s tím, že možný dodavatel, který přijme závazek, je náležitě označen.  

 V roce 2006 přistoupil Olomoucký kraj ke snaze co nejvíce konkretizovat údaje          

v plánu nezbytných dodávek s využitím znalostí krizových pracovníků jednotlivých obcí        

s rozšířenou působností. Myšlenka spočívá ve skutečnosti, že tajemníci bezpečnostních rad 

jednotlivých obcí s rozšířenou působností mají mnohem lepší přehled o jednotlivých firmách 

podnikajících na území obce než pracovníci krajského úřadu a krajského HZS. Je možné,      

ze znalostí věci, přesněji popsat obor podnikání, kapacity, možnosti skladování, 

důvěryhodnost, ochotu a další potřebné informace. Vzhledem k potřebě přesněji vymezit 

možnosti zkvalitnění plánu nezbytných dodávek byla u Olomouckého kraje v roce 2007 

vytvořena pracovní skupina vybraných krizových pracovníků, která měla za úkol analyzovat 

možnosti a navrhnout opatření ke zlepšení zásad aktualizace uvedeného plánu. 

Příklad zápisu z porady této pracovní skupiny je uveden v příloze č. 7. 

Celkovou představu o počtu oslovených dodavatelů a vývoj od roku 2004 demonstruje  

příloha č. 8.  
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V první řadě se dle plánu nezbytných dodávek statutárního města Olomouce stanoví 

jaké nezbytné dodávky a kolik dodávek se musí plnit. Pracovníci odboru ochrany vytipují 

možné dodavatele, tento požadavek postoupí na krajský úřad nebo HZS kraje, který následně 

dodavatelé oslovuje. HZS kraje pak následně může uzavřít smlouvu s dodavatelem, kolik je 

schopen dodat konkrétní nezbytné dodávky.  Město Olomouc dodavatele nezbytných dodávek 

oslovuje přímo, dle potřeb vyplývajících z plánu nezbytných dodávek. Velkou část dodavatelů 

získávají také při řešení běžné agendy úřadu. Zejména z okruhu dodavatelských firem pro 

Magistrát města Olomouce nebo společností, u kterých při jejich vzniku či provozu dělají 

schvalovací nebo kontrolní činnost. Nejhodnotnější dodavatelé jsou ti, kteří se již osvědčili při 

řešení vzniklých mimořádných událostí a krizových situací.  

4.2.4 Příprava odborných pracovníků 

Příprava odborných pracovníků Olomouckého kraje zaměřená na problematiku 

plánování a zajišťování nezbytných dodávek probíhá v několika úrovních. Základem je 

každoroční průběžné příprava prováděná Správou státních hmotných rezerv. Do roku 2006 

byla prováděna společná příprava pro krizové pracovníky Moravskoslezského, Olomouckého 

a Zlínského kraje. V roce 2007 byla provedena příprava tajemníků bezpečnostních rad obcí      

s rozšířenou působností, pracovníků krajského HZS a pracovníků oddělení krizového řízení 

Olomouckého kraje samostatně. Obě formy prokazovaly řadu kladných prvků. V prvním 

případě šlo o možnost předávání zkušeností mezi pracovníky různých krajů, ve druhém 

případě byla větší možnost konkretizace problémů v jednotlivých obcích s rozšířenou 

působností v daném kraji. Další formu přípravy tvoří porady Správy státních hmotných rezerv 

s tajemníky bezpečnostních rad krajů a pracovníky pověřenými zpracováním plánu 

nezbytných dodávek kraje. Důležitou formu přípravy tvoří povinná účast určených pracovníků 

na školení IS ARGIS, která je zajišťována Správou státních hmotných rezerv na jejím 

pracovišti v Praze. Tímto školením prošli všichni určení pracovníci krizového řízení 

Olomouckého kraje. V neposlední řadě slouží ke zdokonalení přípravy odborných pracovníků 

provádění nácviků a cvičení, při kterých jsou nahrávány situace, které nutí k nalezení 

možného řešení rozehraných situací. Mimo již zmíněná cvičení ZDROJE byly                         

u Olomouckého kraje provedeny nácviky činnosti skupiny analýzy, plánování a řízení, která 

má ve své působnosti za krizových stavů uložen úkol vyhledávání zdrojů podle plánu 

nezbytných dodávek. Obdobná cvičení jsou u Olomouckého kraje prováděna i na úrovni obcí 

s rozšířenou působností. Jednou ze základních forem přípravy odborných pracovníků je jejich 
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samostatná příprava spočívající ve studiu nových poznatků, sledování zkušeností u jiných 

krajů a další.  

Plán vzdělávání pracovníků magistrátu města Olomouce rozpracovávají vedoucí na tři 

roky dopředu. Pracovníci odboru ochrany skládají zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. 

Další vzdělávací aktivity jsou pod záštitou Správy státních hmotných rezerv v systému 

hospodářských opatření pro krizové stavy. Odbor ochrany se účastní cvičení pořádaných       

ve spolupráci s HZS a porad primátora se starosty. Pořádá také další vzdělávací semináře. 

4.2.5 Zvláštnosti v plánování a zajišťování nezbytných dodávek  

V oblasti plánování a zajišťování nezbytných dodávek u Olomouckého kraje byly         

v průběhu rozpracování tématu vypozorovány následující zvláštnosti, které ovlivňují           

jak organizační tak obsahové otázky:  

� tajemník Bezpečnostní rady Olomouckého kraje je zároveň tajemníkem Povodňové 

komise Olomouckého kraje a tajemníkem Krizového štábu Olomouckého kraje, 

� řada vytipovaných dodavatelů nereaguje na oslovení nebo reagují až při opakovaném 

oslovení, což znesnadňuje práci zaměstnanců HZS, obcí s rozšířenou působností           

i kraje, 

� pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje se aktivně podíleli v roce 2007         

na úpravách číselníku nezbytných dodávek prováděných Správou státních hmotných 

rezerv.  

 

Zvláštnosti u statutárního města Olomouc: 

� nevyužívají sklady státních hmotných rezerv, 

� drží havarijní službu statutárního města Olomouc, 

� vytvořili si svůj vlastní systém „evidence sil a prostředků“, 

� vzájemná výpomoc s ostatními obcemi s rozšířenou působností při zajišťování 

věcných zdrojů. 

 

4.3 Porovnání poznatků získaných od vybraných KÚ a magistrátů měst  

 
Informace získané na krajských úřadech lze shrnout do následujících dílčích závěrů. 

Oba kraje mají srovnatelnou rozlohu. V Moravskoslezském kraji je přibližně dvakrát více 

obyvatel než v Olomouckém. Naopak v Olomouckém kraji je o 33% více obcí. Počet ORP je 
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u Moravskoslezského kraje téměř dvakrát vyšší než u Olomouckého. Počet pracovníků na 

pracovištích krizového řízení je u Olomouckého kraje o 25% nižší. Problematikou plánování  

a zajišťování nezbytných dodávek se zabývají u Moravskoslezského kraje 2 určení pracovníci, 

u Olomouckého jeden. Z uvedených číselných údajů vyplývá, že je možné hodnotit podmínky 

pro plnění ustanovení předmětných zákonů jako srovnatelné. Při podrobném rozboru 

pracovních náplní mají povinnost řešit v krizových situacích otázky HOPKS také další 

pracovníci krizových oddělení u obou krajů. Číselné údaje jsou obsaženy v tabulce č. 1.  

 

Tabulka č. 1: Porovnání údajů Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

 MORAVSKOSLEZ.  KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ 

Rozloha 5445 km2 5267 km2 

Počet obyvatel 1 251 883 635 741 

Počet obcí 299 398 

Počet ORP 22 13 

Počet pracovníků kriz. řízení 8 6 

Z toho se zabývají ND 2 1 

Zdroj: vlastní 

 

O složení krizového štábu se u obou krajů rozhoduje po vzniku krizové situace na 

zasedání bezpečnostní rady kraje. U obou platí zároveň stejná zásada, že do funkcí vedoucích 

pracovišť krizového štábu jsou určováni vedoucí pracovníci z běžné organizační struktury 

krajského úřadu. Stojí za zamyšlení, zda není výhodnější situace u Moravskoslezského kraje, 

kde tajemník bezpečnostní rady zároveň zastává funkci vedoucího kanceláře hejtmana.  

Plánování nezbytných dodávek vychází ze zkušeností z minulých let, analýzy 

typových krizových situací, které mohou postihnout posuzované kraje a jejich operačních 

plánů. Původní plány nezbytných dodávek jednotlivých krajů vznikly po vytvoření krajských 

úřadů v roce 2001 formou výpočtu potřeb pro pokrytí nezbytných komodit na překonání 

krizové situace. Původní plány byly v dalších letech doplňovány a aktualizovány v souladu se 

„Zaměřením činnosti krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností….“ 

vydávaným každoročně SSHR. 

Možné dodavatele nezbytných dodávek získávají oba krajské úřady ze stejných zdrojů 

především z veřejně přístupných databází firem a seznamů. Využívají také existující 

informační nástroj IS ARGIS. V obou případech je udržována velmi dobrá součinnost s HZS 
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krajů. Způsoby předávání informací o jednotlivých částech plánů nezbytných dodávek mezi 

krajským úřadem a HZS jsou srovnatelné. Jsou zde obdobné zkušenosti, ale také problémy     

s opakovaným oslovováním dodavatelů, předáváním aktualizovaných informací mezi 

dodavateli, HZS, ORP a KÚ.  

Vzdělávání pracovníků zabývajících se zabezpečováním úkolů HOPKS je prováděno 

podobným způsobem. Vychází ze společných konferencí a seminářů připravovaných 

každoročně SSHR s návazností na porady tajemníků bezpečnostních rad ORP. Všichni 

pracovníci, kteří se podílejí na problematice HOPKS musí absolvovat zkoušku odborné 

způsobilosti u institutu pro vzdělávání v Benešově. Jako dobrá se jevila praxe provádění 

společných shromáždění tajemníků bezpečnostních rad ORP více krajů v jednom termínu,  

kde bylo možné předat si zkušenosti z odborné problematiky. Poslední společná porada 

pracovníků krizového řízení Moravskoslezského a Olomouckého kraje proběhla v roce 2006. 

 

Porovnání poznatků z magistrátů měst Ostravy a Olomouce nám zobrazuje tabulka 

číslo 2. Z uvedených údajů vyplývá, že město Ostrava je rozlohou dvakrát větší než Olomouc 

a počet obyvatel má Ostrava třikrát větší. Zvláštností magistrátního úřadu Olomouce je 

zahrnutí vojenského újezdu Libavá pod územní správu, což představuje určité specifické 

postupy v součinnosti s orgány vojenského újezdu a armády ČR. Do územní působnosti spadá 

v rámci Ostravy čtyřikrát méně obcí než v rámci územní působnosti Olomouce. Počet 

pracovníků krizového řízení je u města Olomouce výrazně vyšší než v případě Ostravy. Počet 

pracovníků zabývajících se problematikou nezbytných dodávek je obdobně jako u krajů vyšší 

v případě Ostravy oproti Olomouci.   

 

Tabulka č. 2: Porovnání údajů magistrátů měst Ostravy a Olomouce 

 OSTRAVA OLOMOUC 

Rozloha 214 km2 103 km2 

Počet obyvatel 309 098 101 268 

Počet obcí v rámci ORP 13 44 

Počet pracovníků kriz. řízení 7 12 

Z toho se zabývají ND 2 1 

Zdroj: vlastní 

 

Složení krizového štábu města Ostravy a Olomouce vychází z obdobných zásad. 

Základ pracoviště krizového štábu města tvoří pracovníci odboru krizového řízení (Ostrava – 
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odbor krizového řízení, Olomouc – odbor ochrany). V obou případech se pracoviště krizového 

řízení podílejí obdobným způsobem na tvorbě a aktualizaci plánu nezbytných dodávek.        

Za kladnou zkušenost označují pracovníci krizového řízení města Olomouce stálou možnost 

vstupu do plánu nezbytných dodávek kraje.  

Za nejdůležitější pro aktualizaci plánu nezbytných dodávek je v obou případech 

považována znalost konkrétních podmínek možných dodavatelů a dobrá spolupráce mezi 

pracovníky magistrátu a územních odborů HZS. Význam mají také jasně definované 

požadavky všech jednotlivých ORP kraje tak, aby bylo možné posoudit, které komodity jsou 

v rámci města Ostravy a Olomouce potřebné pro ostatní území kraje. 

Pro přípravu pracovníků krizového řízení města Olomouce a Ostravy v oblasti HOPKS 

platí obdobné zásady a poznatky jako v případě krajů. 

 

5 ZÁVĚR  

Na počátku by se mohlo zdát téma nezbytných dodávek jako jednoduché                      

a bezproblémové, ale skutečnost je jiná. Pro podrobnější nástin uvedené problematiky nestačí 

jedna bakalářské práce. Při posuzování způsobu plánování a zajišťování nezbytných dodávek 

u dvou krajských úřadů Moravskoslezského a Olomouckého kraje a dvou magistrátních úřadů 

měst Ostravy a Olomouce jsem vycházela z osobních poznatků získaných na výše uvedených 

úřadech (odděleních krizového řízení).  

Přestože se liší u obou krajů a měst počty obyvatel, obcí, pracovníků krizového řízení 

a pracovníků zabývajících se zabezpečováním úkolů HOPKS, plnění úkolů HOPKS to nijak 

neovlivní. Všechny čtyři již zmíněné subjekty přistupují k plnění těchto úkolů dle ustanovení 

zákona obdobným způsobem. 

Zákon obcím s rozšířenou působností neukládá žádné povinnosti vůči plánu nezbytých 

dodávek kraje, avšak obě města Ostrava a Olomouc reagují aktivně na požadavky krajů, které 

jsou vyjádřeny v „Zaměření činnosti krajských úřadů v oblasti HOPKS…“  

Problémem při plánování a zajišťování nezbytných dodávek jsou dodavatelé 

nezbytných dodávek. I když podle ustasnovení § 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) jsou právnické a podnikající fyzické 

osoby povinny poskytovat a aktualizovat požadované podklady, neprovádí to. Možní 

dodavatelé jsou zapsáni v obchodním rejstříku pod jiným názvem, než ve skutečnosti 

vystupují. Mnohdy na opakované výzvy HZS nereagují. To je velkou překážkou pro HZS 

kraje při jejich oslovování. Správní úřady jsou oprávněné v mezích své působnosti kontrolovat 
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dodržování zákona, ale přistupují k tomuto problému velice liknavě. Existují sice nástroje    

pro postihování, ale nevyužívá se jich.  

Daleko lepší než rozdávání sankcí je předcházet problémům s poskytováním                

a aktualizováním požadovaných údajů od možných nebo stávajících dodavatelů nezbytných 

dodávek. Řešením by bylo, kdyby se ustanovení § 15 ods. 3 krizového zákona rozšířilo i na 

obce s rozšířenou působností a krajské úřady. Tyto obce by pak mohly využít svých znalostí 

místních podmínek právě ve prospěch jak aktualizace plánu nezbytných dodávek, tak při 

oslovování nových možných dodavatelů nezbytných dodávek.  Výše zmíněné opatření by 

napomohlo ke zlepšení spolupráce mezi HZS, KÚ a ORP, bez které se plánování a zajišťování 

nezbytných dodávek neobejde. 

V rámci vzdělávání pracovníků zabývajících se plněním úkolů HOPKS se ve všech 

čtyřech zmíněných subjektech postupuje v souladu s § 17 zákona č. 312/2002 Sb., zákon 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a v souladu 

s koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení. Chybí zde možnost předat si zkušenosti 

z problematiky plánování a zajišťování nezbytných dodávek s jinými krajskými úřady nebo 

obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Řešení je v uskutečnění společných porad, 

seminářů a konferencí se zastoupením více krajů a možností předávání si zkušeností. 

Cílem práce bylo soustředění poznatků, součinnost spolupráce mezi krajským úřadem 

a obecním úřadem obce s rozšířenou působností při plánování a zajišťování nezbytných 

dodávek, navržení podmínek pro zlepšení činnosti orgánů státní správy a způsoby přípravy 

zaměstnanců zabývajících se výše uvedenou problematikou. Z výše uvedeného vyplývá, že cíl 

byl splněn.  

Za přínos bakalářské práce lze označit provedení podrobného porovnání podmínek pro 

práci, používaných metod a dosahovaných výsledků u dvou krajských úřadů a dvou 

magistrátů měst v jedné, zákonem přesně vymezené oblasti, plánování a zajišťování 

nezbytných dodávek. Nejzávažnějším poznatkem je, že i když jsou u porovnávaných krajů      

a měst rozdílné výchozí podmínky, odlišné počty zaangažovaných osob a částečně různé 

přístupy, daří se v případě obou krajů (měst) plnit základní ustanovení zákona. V praxi bych 

doporučila závěry zjištění využít k zefektivnění spolupráce mezi krajským úřadem a obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností při řešení zmíněné oblasti plánování a zajišťování 

nezbytných dodávek. Důležitým faktorem ovšem je zájem jednotlivých pracovníků chtít 

spolupracovat a chtít se domluvit. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem pracovníkům krizového řízení krajských úřadů 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje, pracovníkům Magisterských úřadů v Ostravě         
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a Olomouci, kteří měli mravenčí trpělivost při osvětlování uvedené problematiky                    

a odpovídání na mé dotazy. Děkuji především paní Janě Mayrwogerovou, Dis., pánům Ing. 

Radkovi Zapletalovi, Ing. Janovi Langerovi, Ing. Tomáši Zuberovi, Ing. Eduardu Plškovi         

a zvláštní dík patří panu Josefu Brandejskému.    
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CND............ Číselník nezbytných dodávek 

HOPKS....... Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HS………… Havarijní služby 

HZS............. Hasičský záchranný sbor 

IS ARGIS.... Informační systém pro plánování civilních zdrojů ARGIS 

IZS............... Integrovaný záchranný systém 

KÚ…………Krajský úřad 

ORP………. Obec s rozšířenou působností 

OS……….... Ozbrojené síly 

OBS…….… Ozbrojené bezpečnostní sbory 

SHR………. Státní hmotné rezervy 

SSHR.......... Správa státních hmotných rezerv 

ZZS.............. Zdravotnická záchranná služba 
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