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Anotace 

BLINKOVÁ, B., Místo a úloha krajského ú�adu v systému hospodá�ských opat�ení 

pro krizové stavy. VŠB – TU Ostrava, 2008. 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo popsat sou�asný stav p�ipravenosti krajského ú�adu 

v systému hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy a zhodnotit jej. Pro zhodnocení 

stávajícího stavu jsem si vybrala Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje. 

Práce je rozd�lena do 3 tématických celk�. V první �ásti se zabývám historií systému 

HOPKS, s ní spojenou sou�asnou legislativní podporou a shrnutím problematiky HOPKS 

jako takové. Ve druhé �ásti popisuji informa�ní systém vytvo�ený pro podporu HOPKS 

a význam nezbytných dodávek. T�etí �ást je v�nována schopnosti konkrétního krajského 

ú�adu zabezpe�it nezbytnou dodávku za krizových stav�. 
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Annotation 

BLINKOVÁ, B., Regional Authority Position and Role in the HO System for Crysis 

Situations. VŠB – TU Ostrava, 2008. 

The aim of my Thesis is descibe and evaluate regional authority awareness 

of economic measures for emergencies. I chose regional authority of the Moravian-Silesian 

Region to evaluate of status quo. 

Thesis is divided to the three tematic units. At first part, i deal with history, legislative 

support and summary problems of economic measures for emergencies. At second part 

i describe meaning necessary suplies and information system created for support economic 

measures for emergencies. Third part describe possibility of concrete regional authority 

to make safe necessary supply for crysis states. 
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1 Úvod 

V posledních letech se m�žeme �ím dál tím �ast�ji setkat s nejr�zn�jšími 

mimo�ádnými událostmi rozmanitého charakteru. Je tedy dobré, abychom byli na tyto 

situace p�ipraveni a v p�ípadech kdy už k nim dojde, m�li zajišt�né dostate�né prost�edky 

k jejich zvládnutí a  prost�edky k uspokojení základních fyzických pot�eb obyvatelstva. 

Sou�asná krizová legislativa na tento problém pamatuje a zákonem �. 241/2000 Sb., 

o hospodá�ských opat�eních pro krizové stavy a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�. 

V n�m se stanoví opat�ení, kterých jde v p�ípad�  vyhlášení krizového stavu využít, pokud 

nelze situaci zvládnout standardními prost�edky. Problematika fungování HOPS 

za krizových stav� je velice rozsáhlá. Proto se v práci omezuji p�edevším na oblast 

zajišt�ní  ND krajským ú�adem. 

P�edm�tem této práce je zhodnocení p�ipravenosti krajského ú�adu p�i zajiš�ování 

úkol� v systému hospodá�ských opat�ení za krizových stav�. Mým prvním cílem bude 

shrnutí systému hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy v historii �R a zjišt�ní sou�asné 

legislativní stránky problematiky, následn� pak prezentovat vybrané pojmy z oblasti 

krizového �ízení spojené p�edevším se systémem HOPKS. Shrnout základní nástroje 

HOPKS v sou�asném pojetí, zp�sob jejich realizace, ale také pravomoci jednotlivých 

správních ú�ad� a územních samosprávních celk� v tomto systému. Druhým cílem je 

shrnout informace o informa�ní podpo�e pro orgány krizového �ízení a o významu 

nezbytných dodávek, jak funguje jejich zajišt�ní u dodavatele i vyžadování. T�etím cílem 

je zjistit, zda je schopen Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje v dostate�né mí�e zajistit 

požadavky na nezbytné dodávky, které by byly uplatn�ny p�íslušnými správními orgány 

v p�ípad� vyhlášení krizového stavu. 



 

2 Rešerše literatury 

ŠENOVSKÝ, M. a ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu. 1. vyd. 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, sv. 39, 2005. 

Publikace slouží k seznámení p�íslušník� a pracovník� služeb za�azených 

do integrovaného záchranného systému s právním rámcem vymezující oblast krizového 

�ízení. V publikaci jsou popsány i vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového 

�ízení. Záv�r publikace je v�nován hospodá�ským opat�ením pro krizové stavy. 

 

HORÁK, R., a KR�, M., a ONDRUŠ. R., a DANIELOVÁ. L. Pr�vodce krizovým 

�ízením pro ve�ejnou správu. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., sv. 546, 2004. 

P�íru�ka odborn� zpracovává téma krizového managementu, p�i�emž je ur�ena 

pro pot�ebu krizových manažer�, u�itel� a student� vyšších odborných a vysokých škol. 

Je rozd�lena do �ty� st�žejních �ástí. Úvod pojednává o bezpe�nosti �R, jejích životních 

a strategických zájmech, možných hrozbách a rizicích. Další kapitola popisuje podrobn� 

nap�. management a krizový management ve všech jeho funkcích (plánování, organizace, 

vedení, kontrola a personalistika), rozhodovací proces manažera, metodiku �innosti 

opera�ního st�ediska, obsah havarijních, krizových a typových plán�, zásady ochrany 

obyvatelstva s možnostmi A�R v poskytování pomoci obyvatelstvu. Následující st�žejní 

�ást publikace se v�nuje problematice hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy, 

zabezpe�ení krizových situací v�etn� humanitární pomoci. V záv�ru jsou pak uvedeny 

pojmy mající vztah ke krizovému �ízení. 

 

Kolektiv autor�. Hospodá�ská opat�ení pro krizové stavy. 1 vyd. Praha: MV – generální 

�editelství Hasi�ského záchranného sboru �R, 2006. 

 Tento studijní materiál poskytuje základní informace o problematice hospodá�ských 

opat�ení pro krizové stavy a má sloužit jako výchozí materiál pro hlubší studium dané 

problematiky. Pro získání rozši�ujících a aktuálních informací se doporu�uje využívat 

internetové stránky SSHR. 

 



 

Metodika �innosti p�i plánování a zajiš�ování nezbytných dodávek v systému 

hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy: krajské ú�ady obecní ú�ady obcí s rozší�enou 

p�sobností ur�ené obce. Správa státních hmotných rezerv, Praha, 2003. 

Tato metodika, vydaná Státní správou hmotných rezerv, se zabývá �inností 

krajských ú�ad�, obecních ú�ad� obcí s rozší�enou p�sobností a ur�ených obcí v systému 

hospodá�ských opat�eních pro krizové stavy.  

 

Metodika pro vyžadování v�cných zdroj� za krizové situace. Správa státních hmotných 

rezerv. Praha, 2003. 

 Tato metodika byla zpracována Správou státních hmotných rezerv ve spolupráci 

s úst�edními správními ú�ady k p�ehledu vybraných problém�. Stanovuje pravidla 

a jednotné postupy orgán� krizového �ízení všech stup�� v období p�ípravy na krizové 

situace a p�i jejich vzniku. Jakož i jednotné formální náležitosti pro uplat�ování požadavk� 

na nezbytné dodávky, bez nichž nelze zajistit p�ekonání krizového stavu. Podle nich by 

m�ly orgány krizového �ízení postupovat p�i rozhodování o rozsahu a zp�sobu zajišt�ní 

nezbytných dodávek ve svém správním obvodu nebo jejich vyžádání u orgánu krizového 

�ízení vyššího stupn� podle odborné p�sobnosti.  

 

Metodické pokyny pro p�ípravu a realizaci regula�ních opat�ení v systému hospodá�ských 

opat�ení pro krizové stavy: pro orgány krizového �ízení kraje. Správa státních hmotných 

rezerv, Praha, 2008. 

 Metodika stanoví všeobecné zásady p�ípravy regula�ních opat�ení, dále metodické 

pokyny pro p�ípravu regula�ních opat�ení v p�sobnosti p�íslušných ministerstev. 

Doporu�ený postup krajského ú�adu p�i p�íprav� a realizaci regula�ních opat�ení 

a metodiku �innosti pro �ešení regula�ních opat�ení kraje. 

 



 

3 Místo a úloha HOPKS v bezpe�nostní strategii �R a jejich 

legislativní základ 

3.1 Úvod do problematiky hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy 

 V oblasti krizového �ízení jsou velmi d�ležitými aspekty pro úsp�šné �ešení krizové 

situace nejen zdroje lidské, ale také finan�ní a materiální. Jako názorný p�íklad m�že 

sloužit nap�. skute�nost, že složky integrovaného záchranného systému (IZS) jsou 

vybavovány technikou a materiálem pot�ebnými jak pro zvládnutí b�žných mimo�ádných 

událostí, jež nevedly k vyhlášení n�kterého z krizových stav�, tak i pro základní �innost p�i 

�ešení krizových situací. Vybavení složek IZS je d�ležité neustále obnovovat za technicky 

dokonalejší. Bohužel stále není takové, aby pln� zabezpe�ovalo materiální pot�eby �ešení 

rozsáhlých krizových situací. 

 Práv� pro tyto p�ípady je nezbytné mít, pro zajišt�ní základních životních pot�eb 

obyvatelstva, pro podporu �innosti hasi�ského záchranného sboru, havarijních služeb a pro 

podporu výkonu státní správy v postižené oblasti nejen dostate�né lidské zdroje, ale 

i pot�ebné materiální (v�cné) a finan�ní zabezpe�ení. Toto je tedy p�edm�tem 

hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy. Podstatnou roli však hraje i faktor �asu. 

Jakékoli zdržení nebo neposkytnutí odpovídající pomoci m�že znamenat vyšší ztráty 

na životech, zdraví a majetku. 

 Pro p�ekonání krizové situace využívá systém hospodá�ských opat�ení pro krizové 

stavy p�edevším ekonomický potenciál státu, tzn. právnických a podnikajících fyzických 

osob. Hlavním p�edpokladem je p�edem stanovit, co bude možno v dané chvíli zabezpe�it 

u podnikatelské sféry a co se musí zabezpe�it pomocí pohotovostních zásob. Práv� to �eší 

systém hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy. Pomocí tohoto systému je tedy 

umožn�no p�ipravit se odpov�dným správním ú�ad�m na �ešení krizových stav� s využitím 

všech dostupných zdroj� ekonomických subjekt�. Hospodá�ská opat�ení pro krizové stavy 

jsou podstatnou sou�ástí civilního nouzového plánování a sou�ástí nevojenské obrany 

v systému obranného plánování. [3] 

 Pro lepší orientaci je v další �ásti podkapitoly stru�n� uveden historický vývoj 

problematiky hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy.  

 



 

3.2 Historie systému HOPKS 

V historickém vývoji systému HOPKS je možno z�eteln� identifikovat t�i základní etapy 

a to: 

1. Systém hospodá�ské mobilizace budovaný do roku 1992 

2. Systém hospodá�ské mobilizace budovaný v období let 1992 až 2000 

3. Systém HOPKS zavád�ný do praxe od po�átku roku 2001 [11] 

 

Do roku 1989 nebyl systém hospodá�ské mobilizace uzp�soben širšímu pojetí 

krizových situací. Mobiliza�ní p�íprava byla v mírové �innosti hospodá�ství založena 

na centralistickém principu �ízení p�erozd�lování produkce a služeb formou  závazných 

úkol� státního plánu. V p�ípad� nutnosti se pouze rozší�ila na�ízená výroba. Ta nebyla 

v žádném p�ípad� konzistentní s principy tržní ekonomiky, nepo�ítala s podnikatelskou 

�inností soukromého sektoru a nebyla schopna využívat nep�ímé nástroje ekonomické 

regulace. Byla sice vydána �ada zásad a sm�rnic, ale prakticky nebylo pot�eba specifikovat 

povinnosti orgán� státní a místní správy a podnik� k obran� státu a �ešení krizových 

situací. 

 Veškerá opat�ení sm��ovala k zabezpe�ení vále�ných pot�eb. Materiální a jiné 

zásoby byly vytvá�eny p�edevším pro období branné pohotovosti státu na základ� 

rozpo�tového plánu a p�ímých požadavk� ministerstva obrany. Ur�eny byly pro rychlý 

p�echod z hospodá�ství mírové �innosti na vále�nou a jeho urychlenou obnovu. Materiální 

zásoby byly majetkem státu. Spravovaly jej ochra�ující organizace zhruba ve sto skladech. 

�lenily se asi na 40 tis. položek. [3] 

Do roku 1992 byl systém založen na direktivním �ízení, jehož základním nástrojem 

byl rozpo�tový plán. Avšak zm�ny ve vnit�ní a zahrani�ní politice, transformace sm�rem 

k tržnímu hospodá�ství, konverze zbrojní výroby a zaru�ená svoboda podnikání, rovnost 

podmínek pro všechny ekonomické subjekty zaru�ená Ústavou �R, vyvolala pot�ebu 

zm�ny v oblasti hospodá�ské mobilizace. Tato pot�eba se promítla do vzniklého na�ízení 

vlády �. 284/1992 Sb, Na�ízení vlády �eské a Slovenské Federativní Republiky 

o opat�eních hospodá�ské mobilizace. Díky n�mu se systém hospodá�ské mobilizace 

p�izp�sobil nov� vzniklým ekonomickým podmínkám. Direktivní systém v podstat� 

nahradil systém smluvní. Tento nov� zavedený systém m�l za cíl p�ipravit fungování 

hospodá�ství k zajišt�ní nezbytných pot�eb ozbrojených sil a obyvatelstva p�i branné 

pohotovosti státu. Avšak opat�ení hospodá�ské mobilizace m�la být využitelná i v jiných 



 

krizových situacích, jako nap�. živelní pohroma, ekologická katastrofa, velká pr�myslová 

havárie �i další mimo�ádná situace velkého rozsahu. Také bylo možno upustit od vytvá�ení 

tzv. rozpo�tového plánu, jelikož direktivní zajišt�ní dodávek bylo tímto nahrazeno novým 

systémem. Systémem, který zajiš�oval dodávky na základ� smluv se subjekty hospodá�ské 

mobilizace. Zavedený systém také vymezil základní subjekty a nástroje systému (subjekt 

hospodá�ské mobilizace, krizový plán hospodá�ské mobilizace, mobiliza�ní infrastruktura, 

uchování výrobních schopností, státní hmotné rezervy, zvláštní zásoby, útvary obrany). 

Nedostatky systému se bohužel projevily p�edevším p�i povodních v letech 1997 

a 1998. Ukázalo se, že za pomocí stávající legislativní podpory není možno zajistit 

sjednocenou p�ípravu státních i nestátních organizací ke zvládnutí takto rozsáhlých 

krizových situací. Nebyl vytvo�en systém orgán� krizového �ízení, jež by byl schopen 

pružn� reagovat na stávající krizovou situaci. Ani nebylo možno adekvátn� zajistit 

materiály a služby, které byly nutné k zajišt�ní zvládnutí nevojenských krizových situací.  

Zásadní zm�nu musela do systému vnést nová krizová legislativa. Vstoupila 

v platnost od 1.1.2001 zákonem �. 241/2000 Sb. O hospodá�ských opat�eních pro krizové 

stavy a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�. Až na díl�í zm�ny, související s reformou 

ve�ejné správy, platí dodnes. Systém hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy, jak jej 

známe dnes, p�edstavují relativn� samostatný a samostatn� právn� zakotvený systém, který 

je vzájemn� propojen s ostatními prvky bezpe�nostního systému �R. Má své p�esn� 

vymezené místo a ú�el v oblasti p�ípravy a p�ijetí opat�ení po vyhlášení krizových stav�. 

 

3.3 Legislativní základy HOPKS  

Hlavní principy zajišt�ní bezpe�nosti definuje Ústavní zákon �.1/1993 Sb., 

Ústava �R a soubor navazujících právních p�edpis�, které upravují díl�í oblasti 

zajišt�ní bezpe�nosti státu. Mezi tyto navazující p�edpisy pat�í zákon �. 241/2000 Sb., 

o hospodá�ských opat�eních pro krizové stavy a o zm�n� souvisejících zákon�. 

Ú�elem tohoto zákona je právn� zakotvit oblast HOPKS v bezpe�nostním systému 

�R, stanovit rozsah povinností a práv subjekt� podílejících se na zajišt�ní t�chto 

opat�ení a zavést systém, který na právním základ� umožní využití  existujících 

ekonomických zdroj� k �ešení a p�ekonání krizové situace.  



 

Na základ� toho zákon:  

� upravuje zásady a zp�sob p�ípravy HOPKS pro krizové stavy a  p�ijetí t�chto 

opat�ení po vyhlášení krizových stav�, 

� stanovuje pravomoc vlády a p�sobnost správních ú�ad� p�i p�íprav� a p�ijetí 

HOPKS, 

� stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob p�i p�íprav� a p�ijetí 

HOPKS.  

K provedení n�kterých ustanovení zákona byla vydána  vyhláška SSHR 

�. 498/2000 Sb.,  o plánování a provád�ní HOPKS. Touto vyhláškou se zejména stanovuje: 

� obsah a postup zpracování plánu nezbytných dodávek, 

� obsah a postup zpracování plánu hospodá�ské mobilizace, 

� obsah a postup zpracování plánu opat�ení hospodá�ské mobilizace, 

� postup uplatn�ní a obsah požadavku na p�ípravu mobiliza�ní dodávky, 

� vý�et vybraných údaj�, které objednatel a dodavatel mobiliza�ní dodávky poskytují 

p�íslušným správním ú�ad�m, 

� kritéria výb�ru subjektu hospodá�ské mobilizace a postup p�i jeho jmenování 

a odvolání, 

� postup p�i vytvá�ení pohotovostních zásob. [3] 

 

 



 

4 Základní pojmy, principy fungování a nástroje realizace 

systému HOPKS 

4.1 Základní pojmy a charakteristika HOPKS  

4.1.1 Základní pojmy 

Než p�ejdeme k vysv�tlení jednotlivých nástroj� realizace systému HOPKS, 

je vhodné uvést n�kolik základních pojm�, jež umožní správné pochopení jednotlivých 

témat. Vzhledem k povaze a rozsahu této bakalá�ské práce zde uvádím pouze ty 

nejd�ležit�jší. Ostatní pojmy jsou uvád�ny a vysv�tleny p�ímo v p�íslušných kapitolách. 

 

Krizová situace a krizový stav 

Krizovou situací se rozumí mimo�ádná událost, p�i níž je vyhlášen stav nebezpe�í 

nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu. Je záhodno op�t p�ipomenout, že HOPKS jsou 

ur�ena pro �ešení krizových situací vyvolané vojenským a stejn� tak nevojenským 

ohrožením. Pojmem „krizové stavy“ pro pot�eby HOPKS zahrnuje stav nebezpe�í, 

nouzový stav, stav ohrožení státu a vále�ný stav. [8, 9] 

 

Nezbytná dodávka 

Je dodávka výrobk�, prací a služeb, bez kterých není možné zajistit p�ekonání 

krizových stav�. Jedná se tudíž o v�cné zdroje nezbytné k uspokojení základních pot�eb 

fyzických osob na území �R umož�ující p�ežití krizových stav� bez t�žké újmy na zdraví, 

pro podporu �innosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpe�nostních sbor�, hasi�ských 

záchranných sbor�, havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy. [9] Nezbytná 

dodávka je v systému HOPKS obecným pojmem. V sytému hospodá�ské mobilizace 

se využívá specifi�t�jší pojem a to mobiliza�ní dodávka. Pro snadn�jší pochopení 

je problematika nezbytné dodávky schématicky znázorn�na na obrázku �. 1. 

 



 

Dodavatel 

Dodavatelem nezbytné dodávky je fyzická osoba s trvalým pobytem na území �R, 

právnická osoba se sídlem na území �R a organiza�ní složka právnické osoby se sídlem 

v zahrani�í podnikající na území �R, která má jako p�edm�t své �innosti nebo podnikání 

zapsanou �innost umož�ující dodat p�edm�t nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat 

p�edm�t nezbytné dodávky. [9] 

 

Správní ú�ady 

Správními ú�ady v systému HOPKS podle zákona: 

� úst�ední správní ú�ady (ministerstva a jiné úst�ední orgány státní správy �R), 

� krajské ú�ady, 

� obecní ú�ady obcí s rozší�enou p�sobností a také obcí, u�ených  podle § 15 

odst. 4 písm. a) zákona �. 240/2000 Sb.) s  povinností rozpracovat vybrané 

úkoly krizového plánu (dále jen obecní ú�ady ur�ených obcí), 

� správní ú�ady pod�ízené úst�edním správním ú�ad�m, které mají p�sobnost 

v rámci územního obvodu kraje nebo územního obvodu obce s rozší�enou 

p�sobností. [9] 

 

 
Obr. �. 1 - Nezbytná dodávka v systému HOPKS, [3]  



 

4.1.2 Základní charakteristika HOPKS 

Základním východiskem systému hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy je 

p�edpoklad, že nebezpe�í p�ímého vojenského napadení �R se výrazn� snížilo a daleko 

pravd�podobn�jší je vznik krizových situací nevojenského charakteru. Na rozdíl 

od vále�ného konfliktu dále vyžadují mnohem rychlejší reakci orgán� krizového �ízení. 

Pro rychlé, ale zárove� i úsp�šné zdolávání mimo�ádných událostí a krizových 

situací jsou významným aspektem p�edevším materiální, finan�ní a lidské zdroje. 

Materiální, neboli v�cné zdroje se dále též definují jako „civilní zdroje.“ Rozumí se jimi: 

� za�ízení s pot�ebným personálem, s výrobní schopností nebo se schopností 

poskytovat požadované práce a služby, 

� vytvo�ené materiální hospodá�ské produkty a prost�edky a státní hmotné 

rezervy, které se nacházejí na území �R nebo jsou smluvn� zajišt�né v rámci 

mezinárodní spolupráce a nejsou sou�ástí vybavení a ve vlastnictví orgán� 

krizového �ízení, složek IZS a ozbrojených sil. 

 

Práv� tyto civilní zdroje jsou zajiš�ovány systémem HOPKS na základ� 

o fungování hospodá�ství za krizových stav�. Tímto je ur�ena pravomoc vlády a správních 

ú�ad� p�i p�íprav�, ale i p�ijetí hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy. Zárove� ur�uje 

chování fyzických a právnických osob. 

Hospodá�ským opat�ením pro krizové stavy se rozumí organiza�ní, materiální nebo 

finan�ní opat�ení p�ijímané správním ú�adem v krizových stavech pro zabezpe�ení 

nezbytné dodávky výrobk�, prací a služeb, bez níž nelze zajistit p�ekonání krizových 

stav�, (dále jen „nezbytná dodávka“). Základním smyslem vytvá�ení takovýchto opat�ení 

je: 

� uspokojení základních pot�eb fyzických osob na území �eské Republiky 

umož�ující p�ežití krizových stav� bez t�žké újmy na zdraví (dále jen 

„základní životní pot�eba“), 

� pro podporu �innosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpe�nostních sbor�, 

hasi�ských záchranných sbor� a havarijních služeb, 

� pro podporu výkonu státní správy. [9] 



 

Základní �ásti systému HOPKS jsou ve zjednodušené form� znázorn�ny na v tabulce �.1. 

Tab. �. 1 - Systém HOPKS, [1] 

Systém hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy 
 

Systém nouzového hospodá�ství Systém hospodá�ské mobilizace 
Plán nezbytných dodávek Plán opat�ení hospodá�ské mobilizace 
Nezbytná dodávka Mobiliza�ní dodávky 

 
Státní hmotné rezervy 

Pohotovostní zásoby 
Zásoby pro 
humanitární pomoc 

Mobiliza�ní rezervy Hmotné rezervy 

Infrastruktura 
Regula�ní opat�ení 

 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, základními pilí�i systému HOPKS jsou: 

� Systém nouzového hospodá�ství 

� Systém hospodá�ské mobilizace 

� Použití státních hmotných rezerv 

� Výstavbu a údržbu infrastruktury 

� Regula�ní opat�ení 

 

Každý z výše uvedených nástroj� HOPKS má konkrétní místo a úlohu. Základní 

orientaci pro pochopení ú�innosti, místa a úlohy jednotlivých nástroj� HOPKS uvádí 

obrázek �. 2 

 

 
Obr. �. 2 - Místo a úloha HOPKS, [3] 



 

4.2 Systém nouzového hospodá�ství 

Základním cílem systému nouzového hospodá�ství je zabezpe�it nezbytné dodávky 

zp�sobem obvyklým pro období mimo krizové stavy v p�ípadech vnit�ního ale i vn�jšího 

ohrožení státu, a to pro: 

� uspokojení základních životních pot�eb obyvatelstva, 

� podporu �innosti hasi�ských záchranných sbor� a havarijních služeb, 

� podporu výkonu státní správy. 

 

Slovy „obvyklým zp�sobem pro období mimo krizové stavy“ je mín�no, aby se 

k výrob� a distribuci nezbytné dodávky  využily v co nejv�tší možné mí�e dodavatelsko-

odb�ratelské vztahy b�žné pro dané území. Tedy zajišt�ní nezbytné dodávky 

u podnikatel�, kte�í je využívají k b�žné podnikatelské �innosti. 

Obecným cílem systému nouzového hospodá�ství není definitivn� zajistit nezbytné 

dodávky od konkrétního dodavatele pro konkrétního odb�ratele, nýbrž získat p�ehled 

disponibilních zdroj� na daném území, jež je možné využít p�i �ešení p�ípadných 

krizových situací. [2] Pro evidenci a plánování civilních zdroj� se tak stává výrazným 

prost�edkem informa�ní systém ARGIS, který provozuje SSHR. 

Systém nouzového hospodá�ství zahrnuje dv� oblasti nouzových dodávek. T�mito 

jsou pohotovostní zásoby a dále zásoby pro humanitární pomoc. V rámci zajišt�ní 

nezbytné dodávky zpracovávají p�íslušné úst�ední správní ú�ady a krajské ú�ady plány 

nezbytných dodávek (dále jen PND). Pr�b�žn� je pak upravují, v závislosti na zm�nách 

požadavk� nebo možnostech dostupnosti na vlastním správním území. 

 

Plán nezbytných dodávek obsahuje: 

� seznam požadovaných nezbytných dodávek, 

� seznam nezajišt�ných nezbytných dodávek, 

� p�ehled dodavatel� nezbytných dodávek, kte�í podnikají v jeho správním 

obvodu. 

 

Seznam požadovaných nezbytných dodávek musí obsahovat p�ehled nezbytných 

dodávek a p�ehled dodavatel� každé nezbytné dodávky. Co se tý�e p�ehledu nezbytných 

dodávek, je v n�m dále uveden název nezbytné dodávky, �íslo nezbytné dodávky ur�ené 

podle �íselníku Standardní klasifikace produkce a požadované množství s uvedením m�rné 



 

jednotky. U dodavatele jenž je zapsaný do obchodního rejst�íku pak nalezneme název 

obchodní firmy, sídlo nebo místo podnikání. Naproti tomu  u osob, jenž zapsané 

do obchodního rejst�íku nejsou, jsou uvedeny krom� jméno a p�íjmení  také trvalý pobyt 

fyzických osob. U každé právnické a podnikající fyzické osoby najdeme identifika�ní �íslo 

spolu s  údaji o nejvyšší možnosti dodavatele dodávat p�edm�t nezbytné dodávky. [10] 

 

4.2.1 Pohotovostní zásoby 

Jestliže odborn� p�íslušný úst�ední správní ú�ad prokazateln� nem�že zajistit 

nezbytnou dodávku, lze  p�íslušné zásoby po�ídit z prost�edk� státu a udržovat je jako 

pohotovostní zásoby. Tyto zásoby vytvá�í Správa státních hmotných rezerv v systému 

státních hmotných rezerv. Pokud zákon nestanoví jinak, nakládá se s nimi jako s ostatními 

složkami státních hmotných rezerv.  

O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí úst�edního správního ú�adu, 

na základ� jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvo�eny. Na základ� tohoto 

rozhodnutí Správa státních hmotných rezerv vydá pohotovostní zásoby. Po dohod� 

se Správou státních hmotných rezerv m�že být použití pohotovostních zásob prodlouženo 

i po zrušení krizových stav�. 

O použití pohotovostních zásob po vyhlášení stavu nebezpe�í m�že rozhodnout 

krajský ú�ad, pokud: 

� jsou pohotovostní zásoby uložené v jeho správním obvodu, 

� použití pohotovostních zásob je v mezích jeho plánu nezbytných dodávek, 

� pohotovostní zásoby budou použity k odvrácení bezprost�edního ohrožení 

života nebo zdraví obyvatel jeho správního obvodu nebo odvrácení 

bezprost�edn� hrozící zna�né škody. 

 

Pokud KÚ pohotovostní zásoby použije, je povinen o tom bezodkladn� informovat 

Správu státních hmotných rezerv a vedoucího p�íslušného úst�edního správního ú�adu, 

na základ� jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvo�eny. U�init tak musí 

do 3 kalendá�ních dn� od jejich použití. 

D�ležité je p�ipomenout, že osoba, jež pohotovostní zásoby použila, je musí vrátit 

do 15 kalendá�ních dn� po zrušení krizového stavu. Pohotovostní zásoby je možno užívat 



 

i po zrušení krizového stavu, avšak jen na základ� p�íslušné smlouvy uzav�ené 

se SSHR. [9] 

4.2.2 Zásoby pro humanitární pomoc 

Zásoby pro humanitární pomoc jsou zvláštním druhem zásob, používaných 

k zajišt�ní humanitární pomoci fyzickým osobám vážn� postiženým krizovou situací. První 

3 dny krizové situace slouží k zajišt�ní nezbytných životních pot�eb fyzických osob, 

kteréžto vlivem krizové situace z�staly bez pot�ebných v�cných prost�edk� nutných 

k p�ežití a nebo osob, které nebyly evakuovány. Poskytování humanitárních zásob je 

podmín�no vyhlášením krizového stavu. Po�ízení, skladování, ochra�ování a p�epravu 

zásob pro humanitární pomoc k vyžadujícímu správnímu ú�adu zabezpe�uje SSHR. [2] 

V situacích, kdy p�íslušný správní ú�ad není schopen poskytnout pot�ebnou pomoc 

z vlastních zdroj�, zažádá o ni Správu státních hmotných rezerv. Požadavek m�že uplatnit 

krajský ú�ad, obecní ú�ad s rozší�enou p�sobností nebo ur�ené obce. Vyžádání probíhá 

písemnou formou. Žádost musí být potvrzena statutární osobou.  

O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje p�edseda SSHR na základ� 

požadavku krajského ú�adu, obecního ú�adu obce s rozší�enou p�sobností nebo ur�ené 

obce.  Za p�evzetí, zamezení zneužití a  p�id�lení zásob pro humanitární pomoc fyzickým 

osobám vážn� postiženým krizovou situací odpovídá krajský hejtman, starosta obce 

s rozší�enou p�sobností nebo starosta ur�ené obce, kterému byly zásoby pro humanitární 

pomoc poskytnuty. Vydané zásoby jsou bezplatné a nevratné. [9] 

Zásoby pro humanitární pomoc se skládají ze 4 druh�, slouží celkem pro 1500 

osob.  Jsou uloženy ve t�ech skladech. Sklady se nacházejí v Opav�, Plzni a Ji�ín�. 

Celkové složení a množství zásob je uvedeno v následující tabulce �. 2. 

 



 

Tab. �. 2 - Celkové množství zásob pro humanitární pomoc, [2] 

Celkové složení a množství zásob pro humanitární pomoc 

Složení 
Celkové 
množství 

Pozn. 

Potraviny: 2 hlavní jídla ve t�ech variantách, játrová paštika, 
lunch meat, suchary, džem, kávový extrakt, �aj, cukr, instantní 
nápoj, ovocný nápoj, �okoláda, žvýka�ky a s�l 
Hygienické prost�edky: toaletní papír, sá�ky, hygienické 
ubrousky a mýdlo 

Dávka potravin 
a osobních pot�eb 

4500 ks 

Ostatní pot�eby: um�lohmotné jídelní p�íbory, lihové va�i�e, 
suchý líh, zápalky, sví�ky a nádoby na p�ípravu nápoj� 

Letní varianta Zimní varianta 

Náhradní od�v 
a obuv 

1500 spr. 

Pláš�, gumové boty, pracovní 
od�v, tenisky, nát�lník, 
ponožky, rukavice bez vložky, 
rukavice gumové, odnosový 
pytel 

Pláš�, gumové boty, bl�za a 
kalhoty prošívané, boty 
pracovní kožené, nát�lník, 
ponožky, rukavice s vložkou, 
rukavice gumové, odnosový 
pytel 

Spací pytel 1500 ks 
Povlak UNI 67, tepelná vložka UNI 67, hygienická vložka 
UNI 67 

Balená pitná voda 13500 l  
 

4.3 Systém hospodá�ské mobilizace 

Systém hospodá�ské mobilizace zahrnuje organiza�ní, materiální, personální a jiná 

opat�ení , kterými úst�ední správní ú�ad (konkrétn� Ministerstvo obrany, Ministerstvo 

vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí �R) zabezpe�uje zvýšené pot�eby 

ozbrojených sil a ozbrojených bezpe�nostních sbor� za stavu ohrožení státu a vále�ného 

stavu. 

V praxi se tedy jedná o zajišt�ní mobiliza�ních dodávek pro podporu �innosti: 

� armády �R 

� policie �R 

� v�ze�ské služby 

� celní správy 

 

V systému hospodá�ské mobilizace jsou organizovan� využity zdroje ve vlastnictví 

právnických a podnikajících fyzických osob, které jsou schopny zajistit pln�ní mobiliza�ní 

dodávky.[2] Hospodá�ská mobilizace vlastn� p�edstavuje komplex opat�ení, jimiž je 

zajišt�n plynulý p�echod vybraných právnických a podnikajících fyzických osob z obvyklé 



 

�innosti nebo podnikání na p�edem plánovanou �innost. Tato �innost se zam��uje na pln�ní 

mobiliza�ních dodávek, jež jsou smluvn� podloženy. 

Veškeré požadavky na mobiliza�ní dodávku jsou p�edem plánovány a zárove� 

smluvn� zabezpe�eny v celém �et�zci dodavatelské sféry. Objednatel p�i výb�ru 

dodavatele vychází z p�edchozích zkušeností se stejnými �i podobnými dodávkami 

realizovanými mimo krizové stavy. 

Objednatel mobiliza�ní dodávky, tedy úst�ední správní ú�ad, o jejím zajišt�ní 

uzav�e s dodavatelem písemnou smlouvu. Dodavatel mobiliza�ní dodávky má právo 

podmínit své pln�ní požadavkem na zajišt�ní materiálních prost�edk�, nezbytné pro dodání 

mobiliza�ní dodávky. Má také právo na finan�ní úhradu p�ípravy mobiliza�ní dodávky, 

v�etn� úhrady  za uchování výrobních schopností. Tyto výdaje hradí Správa státních 

hmotných rezerv ze své rozpo�tové kapitoly, stejn� jako náklady spojené s p�ípravou 

zajišt�ní mobiliza�ní dodávky. Veškeré náklady spojené s vlastní dodávkou, v p�ípad� 

vyhlášení krizového stavu, hradí objednatel mobiliza�ní dodávky. Tím je zpravidla 

ministerstvo obrany. 

Dodavatel mobiliza�ní dodávky m�že být jmenován subjektem hospodá�ské 

mobilizace. V od�vodn�ných p�ípadech jím m�že být i dodavatel nezbytné dodávky. 

Jeho závazek spo�ívá v dodávce výrobk�, prací nebo služeb pro zajišt�ní ozbrojených sil 

a ozbrojených sbor� za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu.  

Jen pro up�esn�ní je nutno podotknout, že za jistých okolností je možno jmenovat 

subjektem hospodá�ské mobilizace i subjekt, jež není dodavatelem mobiliza�ní dodávky. 

Takový subjekt zpravidla bývá d�ležitý pro �ešení krizových situací, nap�. v oblasti 

zdravotnictví, dopravy, telekomunikací a spoj�. [1] 

 

4.4 Státní hmotné rezervy 

Státní hmotné rezervy jsou rezervy a zásoby ve vlastnictví státu ur�ené pro zajišt�ní 

obranyschopnosti státu- odstra�ování následk� krizových situací a ochranu životn� 

d�ležitých hospodá�ských zájm� státu, pro zajiš�ování nezbytných mobiliza�ních dodávek 

a pro poskytnutí humanitární pomoci osobám vážn� materiáln� postiženým krizovou 

situací. [9] 

Financování, po�izování, obm�nu, zám�nu, p�j�ku, uvoln�ní, nájem, prodej, 

skladování, ochra�ování a kontrolu státních hmotných rezerv zabezpe�uje SSHR. Státní 



 

hmotní rezervy po�izuje [7] na základ� požadavk� krizových plán�. SSHR p�i pln�ní 

t�chto úkol� úzce spolupracuje s ostatními ÚSÚ v rámci procesu plánování civilních 

zdroj� k zajišt�ní bezpe�nosti �R. D�íve než p�íslušné úst�ední správní ú�ady v rámci své 

gesce formulují pot�eby na vytvo�ení státních hmotných rezerv, musí posoudit veškeré své 

možnosti zajišt�ní požadavku na v�cné zdroje. Teprve pak se požadavky projednávají 

v bezpe�nostních strukturách �R a na základ� výsledk� jednání SSHR po�izuje státní 

hmotné rezervy. Cílový stav musí schválit vláda. 

 

Státní hmotné rezervy se �lení podle svého ú�elu na: 

� Hmotné rezervy 

� Mobiliza�ní rezervy 

� Pohotovostní rezervy 

� Zásoby pro humanitární pomoc 

 

Hmotné rezervy 

Hmotné rezervy tvo�í vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky. 

Jsou ur�eny pro zajišt�ní obranyschopnosti a obrany státu, pro odstra�ování následk� 

krizových situací a pro ochranu životn� d�ležitých hospodá�ských zájm� státu. [7] Jedná se 

v�tšinou o suroviny, které mají strategický význam, nap�. nouzové zásoby ropy, benzínu, 

motorového �i p�evodového oleje obilovin, lušt�nin, cukru, rýže, masových konzerv atd. 

 

Mobiliza�ní rezervy 

Mobiliza�ní rezervy tvo�í vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, 

výrobky, stroje a jiné majetkové hodnoty ur�ené (po vyhlášení SOS a VS) pro zajiš�ování 

mobiliza�ních dodávek. [7] A to pro podporu ozbrojených sil a ozbrojených 

bezpe�nostních sbor� v systém� hospodá�ské mobilizace. Konkrétn� jde tedy o materiál, 

technologická a jiná za�ízení, která jsou nezbytným prost�edkem k zajišt�ní mobiliza�ní 

dodávky. 

 

Pohotovostní zásoby 

Pohotovostní zásoby tvo�í vybrané základní materiály a výrobky, ur�ené k zajišt�ní 

nezbytných dodávek pro podporu obyvatelstva, �innosti havarijních služeb a hasi�ských 

záchranných sbor� po vyhlášení krizových stav� (SN, NS, SOS, VS), v systému 

nouzového hospodá�ství, které nelze zajistit obvyklým zp�sobem. [7] Jako p�íklad bývá 



 

uvedena nap�. mostní konstrukce. Tedy komodita, která nelze zajistit v pot�ebném 

množství nebo také v�bec. 

 

Zásoby pro humanitární pomoc 

Zásoby pro humanitární pomoc tvo�í vybrané základní materiály a výrobky ur�ené 

po vyhlášení krizových stav� k bezplatnému poskytnutí fyzické osob� vážn� materiáln� 

postižené. [7] Množství a složení t�chto zásob se odvíjí z d�íve nabytých zkušeností p�i 

�ešení konkrétních krizových situací. 

 

4.5 Infrastruktura HOPKS 

Dalším opat�ením, které slouží k zajišt�ní hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy, je 

výstavba a údržba infrastruktury. Tato infrastruktura je tvo�ena movitým i nemovitým 

majetkem, mezi n�ž pat�í: 

� stavby ur�ené pro ú�ely hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy 

ve vlastnictví �eské republiky, k nimž má právo hospoda�ení správní ú�ad, 

� stavby sloužící pro ú�ely hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy, k nimž má 

�eská republika z�ízeno v�cné b�emeno a které jsou ve vlastnictví právnických 

nebo podnikajících fyzických osob, 

� technické zabezpe�ení staveb, vnit�ní rozvody inženýrských 

a telekomunika�ních sítí, po�ínaje p�ípojkou k ve�ejnému rozvodu t�chto sítí, 

� technologické vybavení staveb podle bodu 1, 

� pozemní komunikace, dráhy, p�ístavy a letišt� sloužící pro dopravní obsluhu 

staveb. [9] 

Požadavky na výstavbu infrastruktury vyplývají z krizových plán�. Jejich výstavba se 

provádí na základ� žádosti úst�edního správního ú�adu u Správy státních hmotných rezerv, 

z jejíž rozpo�tové kapitoly mají být hrazeny náklady na výstavbu. Následnou údržbu 

zajiš�uje správní ú�ad, který k nim má právo hospoda�ení. 



 

4.6 Regula�ní opat�ení 

 

Regula�ní opat�ení hrají v systému hospodá�ských opat�eních pro krizové stavy 

velmi významnou roli. Umož�ují totiž vlád� �R, krajským ú�ad�m a �NB zasáhnout 

v p�ípad�, kdy krizová situace nabude takové intenzity, že se naruší obvyklé tržní 

mechanismy nejsou p�i zajiš�ování nezbytných dodávek dostate�n� ú�inné. 

 Regula�ní opat�ení slouží ke snížení nebo omezení spot�eby nedostatkových 

surovin, výrobk� a energií v krizových situacích. Je možno použít je jak v systému 

nouzového hospodá�ství, tak i v systému hospodá�ské mobilizace. A to jak v lokálním 

m��ítku podle p�sobnosti správních ú�ad� tak v m��ítku celostátním. Odpov�dnost 

za p�ípravu �inností, jež umož�ují vyhlášení regula�ních opat�ení, má každý úst�ední 

správní ú�ad v okruhu své p�sobnosti. 

 P�íprava regula�ních opat�ení musí být propracovaná takovým zp�sobem, aby 

po vyhlášení n�kterého z krizových stav� jejich vyhlašovateli (vláda, krajský hejtman), 

umožnila bezproblémové zavedení a efektivní použití. Tuto p�ípravu m�žeme rozd�lit 

na tyto �ásti: 

� �ást legislativní, která p�ipraví nezbytné legislativní podmínky pro vyhlášení 

regula�ních opat�ení, 

� �ást metodickou, která umožní zavést jednotný a p�edem p�ipravený systém 

jejich praktického použití a 

� �ást materiální, která bude �ešit materiální zabezpe�ení, jež je nezbytn� nutné 

k zavedení p�íslušného regula�ního opat�ení. [6] 

Odpov�dnými jsou za p�ípravu všech t�chto opat�ení u regula�ních opat�ení, 

vyhlašovaných vládou, p�ímo odborn� p�íslušné úst�ední správní ú�ady. Mezi ty 

nejvýznamn�jší pat�í Ministerstvo pr�myslu a obchodu, Ministerstvo dopravy a spoj� 

a Ministerstvo zem�d�lství. Navíc p�i p�íprav� regula�ních opat�ení vyhlašovaných 

krajským hejtmanem, figuruje p�íslušný úst�ední správní ú�ad jako územní koordinátor. [2] 

Regula�ní opat�ení mohou být p�ijata pouze za p�edpokladu, že ú�inku s nimi 

spojeného, není možno dosáhnout jiným zp�sobem. Mohou být vyhlášeny pouze na dobu 

nezbytnou. Ke zrušení musí dojít nejpozd�ji p�i zrušení krizových stav�. Regula�ní 

opat�ení m�že být ponecháno v platnosti jen v p�ípad�, kdy na již vyhlášený krizový stav 

bezprost�edn� navazuje jiný krizový stav. [6] 



 

4.6.1 Regula�ní opat�ení za stavu nebezpe�í 

Za stavu nebezpe�í m�že krajský hejtman, starosta obce s rozší�enou p�sobností 

nebo starosta ur�ené obce v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpe�í, uložit právnické 

osob� nebo podnikající fyzické osob�, mající místo podnikání nebo sídlo podniku nebo 

organiza�ní složky v p�íslušném územním obvodu, povinnost: 

� dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou p�edm�tem jejich �innosti nebo 

podnikání, a to v p�im��eném množství, 

� skladovat ve svých prostorách materiál ur�ený pro p�ekonání stavu nebezpe�í 

a odstran�ní jeho následk� nebo toto skladování strp�t, 

� p�emístit dopravní a mechaniza�ní prost�edky, jakož i výrobní nebo provozní 

prost�edky movité povahy a zásoby na ur�ené místo. 

 

Hejtman kraje m�že za stavu nebezpe�í: 

a) zavést regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit 

� zp�sob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spot�ebiteli, 

� 2. maximální množství zboží, na n�ž vznikne spot�ebiteli nárok, 

� okruh spot�ebitel�, kterým budou vybrané položky zboží dodávány p�ednostn�, 

b) p�ijmout regula�ní opat�ení, kterými se m�ní zp�sob �ízení a organizace dopravy. 

 

Náklady a výdaje spojené s použitím n�kterého regula�ního opat�ení, v�etn� 

zvýšených náklad�, které by povinné osob� jinak nevznikly, nese správní ú�ad, který 

regula�ní opat�ení vyhlásil, pokud se s p�íslušným úst�edním správním ú�adem o zp�sobu 

jejich úhrady nedohodne jinak. O jiném zp�sobu úhrady m�že rozhodnout rovn�ž vláda. 

[9] 

 

4.6.2 Regula�ní opat�ení za nouzového stavu,  ohrožení státu a vále�ného 

stavu 

V p�ípad� nouzového stavu stanoví regula�ní opat�ení vláda. Za stavu ohrožení státu 

a vále�ného stavu m�že regula�ní opat�ení stanovit krom� vlády i guvernér �eské národní 

banky. Samoz�ejm� v rámci svých p�sobnosti a kompetencí. Vzhledem k povaze 

této bakalá�ské práce je rozvedení pravomocí použít regula�ní opat�ení za t�chto krizových 

stav� nad rámec práce. 



 

4.7 Shrnutí kapitoly 

Problematika fungování hospodá�ství za krizových stav� je velmi rozsáhlé 

a závažné téma. Vyžaduje proto jak d�kladnou p�ípravu, tak i kontrolu a to jak ve stavu 

p�íprav tak i p�i jejich vyhlášení. Zákon [9] ukládá jednotlivým správním ú�ad�m, mezi 

nimi i krajskému ú�adu, povinnost kontroly dodržování ustanovení zákona a v p�ípad� jeho 

porušení hrozí sankce. 



 

5 Informa�ní podpora krizového managementu 

5.1 IS ARGIS 

Za vzniku krizové situace se musí orgány krizového �ízení rychle a kvalitn� 

rozhodovat. K tomu pot�ebují mít k dispozici zna�ný rozsah informací. S t�mito 

informacemi je také nutno dále pracovat, shromaž�ovat je, t�ídit, seskupovat a analyzovat. 

Aby bylo možno efektivn� pracovat s tak velkým objemem dat, bylo zásadní využít 

moderní výpo�etní techniku. Práv� díky výpo�etní technice mohli vytvo�it odborníci 

SSHR ve spolupráci s firmou T-Soft speciální geografický informa�ní systém. Vzniklý 

informa�ní systém pojmenovali ARGIS. 

 

5.1.1 Základní charakteristika IS ARGIS 

První verze programu, tedy verze 2.0 modul NH, byla spušt�na 4. �ervna 2001. 

P�ístup k systému je zajišt�n prost�ednictvím internetu. Hardwarové i softwarové nároky 

pro práci se systémem jsou na stran� uživatele minimální.  

 

IS ARGIS informa�n� podporuje: 

� systém nouzového hospodá�ství s d�razem na zpracování Plánu nezbytných 

dodávek, 

� systém hospodá�ské mobilizace s d�razem na tvorbu a zpracování související 

plánovací dokumentace, 

� zp�ístupn�ní vybraných informací o státních hmotných rezervách ur�eným 

orgán�m krizového �ízení, 

� vedení evidence objekt� z hlediska jejich užitných vlastností a atribut� jejich 

vlastník� a provozovatel�, 

� proces vytvá�ení, udržování a uvol�ování nouzových strategických zásob ropy 

a ropných produkt� na území �R. [2] 

 

Hlavím cílem IS ARGIS je p�edevším poskytnout informa�ní podporu orgán�m 

krizového �ízení za krizových stav�, p�i zajiš�ování v�cných zdroj�. A to od úrovn� 

obecních ú�ad� s rozší�enou p�sobností (ORP), p�es úrove� krajských ú�ad� až 



 

po ministerstva, HZS kraj� a ostatní úst�ední správní ú�ady. Povinnosti orgán� krizového 

�ízení vyplývají zejména ze: 

� zákona �. 241/2000 Sb., o hospodá�ských opat�eních pro krizové stavy, 

� vyhlášky SSHR �. 498/2000 Sb. O plánování a provád�ní hospodá�ských 

opat�ení pro krizové stavy, v platném zn�ní, 

o 1. pro období p�ípravy na �ešení krizových situací (plánování opat�ení pro 

krizové stavy), tj.: 

� �ízený sb�r dat od právnických a podnikajících fyzických osob, 

� práci s daty podle územní nebo resortní p�íslušnosti, 

� podporu zpracování tabulkových p�ehled� Plánu nezbytných 

dodávek jako nedílné sou�ásti Krizového plánu, 

o 2. pro období vlastního �ešení konkrétní krizové situace (realizace 

p�ipravených opat�ení), tj.: 

� získání vstupního p�ehledu o disponibilních v�cných zdrojích 

a jejich dodavatelích pro zabezpe�ení aktuálních pot�eb v p�sobnosti 

jednotlivých orgán� K	. [14] 

 

 Díky tomuto informa�nímu systému je tedy umožn�no shromaž�ovat rozsáhlé 

soubory údaj� ke sledování civilních zdroj�, zpracovávat je a následn� i vyhodnocovat, 

podle aktuální pot�eby, vzniklé v souvislosti s vývojem aktuální krizové situace. Navíc 

spl�uje i nutnou podmínku nutnosti geograficky civilní zdroje identifikovat. 

 

Z d�vodu zajišt�ní sb�ru informací o nezbytných dodávkách (zdrojích) byl 

zpracován �íselník nezbytných dodávek (CND). 

 

Pracovníky SSHR byl rovn�ž realizován jednoduchý softwarový nástroj s názvem 

KRIZDATA. Umož�uje pracovník�m krizového �ízení všech stup�� v lokálním režimu 

prohlížení základních údaj� o nezbytných dodávkách a jejich dodavatelích po�ízených v IS 

ARGIS mimo prost�edí internetu. Více viz podkapitole 5.2. KRIZDATA. 

 



 

5.1.2 Prost�edí a p�ístup do  IS ARGIS 

Všem uživatel�m jsou k dispozici dv� „prost�edí“ IS ARGIS, navzájem funk�n� 

identická, tzv. cvi�né prost�edí a provozní prost�edí. K ob�ma se lze p�ipojit 

prost�ednictvím internetu. Aplika�ní servery obou prost�edí jsou umíst�ny na Správ�. 

 

Cvi�né prost�edí 

� využívá se pro školení uživatel� a také se v n�m pak uživatelé sami u�í pracovat. 

Cílem cvi�ného prost�edí tedy je, osvojit si postupy a návyky, jak správn� s IS 

ARGIS pracovat.  

Provozní prost�edí 

� uživatelé pracují se skute�nými daty. V této fázi již musí mít uživatel osvojené 

správné postupy a návyky. 

 

Do provozního i do cvi�ného systému je p�ístup �ešen pomocí p�id�leného 

tzv. „p�ístupového práva“ pro jednotlivé úrovn� a skupiny uživatel� prost�ednictvím ú�t�. 

 

IS ARGIS má 3 moduly a t�mi jsou: 

� Nouzové hospodá�ství 

� Správa �íselník� 

� Objekty 

 

Základní využití IS ARGIS krajským ú�adem spo�ívá v p�íprav� Plánu nezbytných 

dodávek (PND). P�i tom pracuje v modulu Nouzového hospodá�ství. V této �ásti také 

m�že definovat vlastní pot�eby a navrhovat potenciální dodavatele nezbytných dodávek 

pro pokrytí definovaných pot�eb. Pro práci s daty je možno využívat modul Správa 

�íselník�. V �ásti návrhy pak m�že navrhovat nové �íselníkové hodnoty. Každý návrh však 

podléhá schválení SSHR. V modulu ARGIS/Objekty je umožn�na evidence zájmových 

objekt�, využitelných p�i krizových situací, a souvisejících informací. [12] 

 



 

5.1.3 �íselník nezbytných dodávek (CND) 

Vzhledem k povaze programu IS ARGIS bylo vhodné p�i�adit každé položce 

nezbytné dodávky konkrétní �íslo. V �eské Republice není žádným zákonem nebo jiným 

obecn� závazným p�edpisem zaveden jednotný zp�sob zna�ení výrobk�. V první verzi 

ozna�ení nezbytných dodávek vycházelo �íslování z �íselníku Standardní klasifikace 

produkce (dále jen „SKP“). Byl vytvo�en za ú�elem sledování výkonnosti ekonomiky 

v oblasti výroby a poskytování služeb, p�i�emž vycházel z mezinárodn� odvozených 

standard� a doporu�ení. Pro pot�eby uživatel� v systému krizového plánování se však 

ukázalo toto �íslování jako nedosta�ující. 

  Proto musel být vytvo�en specifický �íselník, tzv. �íselník nezbytných dodávek 

(dále jen CND). Vytvo�ila jej Správa státních hmotných rezerv, ta ho nadále spravuje 

a zárove� i aktualizuje. CND poskytuje informace o možnostech právnických 

a podnikajících fyzických osob (ekonomických subjekt�, dále jen ES) dodat p�edm�t 

nezbytné dodávky, (výrobky, práci a služby) v souladu se zákonem. [9] CND tedy slouží 

orgán�m krizového �ízení a právnickým a podnikajícím fyzickým osobám k jednotné 

identifikaci nezbytných dodávek v rámci plánování a p�ípravy hospodá�ských opat�ení 

pro krizové stavy s využitím informa�ního systému pro plánování civilních zdroj� 

IS ARGIS. 

 

Hlavní smysl CND  

1. Systematické a pružné za�azování a t�íd�ní zdroj� podle požadavk�, které vyplynou 

z proces� krizového �ízení, 

2. Zadávání pot�ebných nezbytných dodávek orgány krizového �ízení, 

3. Provázání uživatelských pot�eb orgán� krizového �ízení, tj. výstup� typových 

a opera�ních plán� s možnostmi jejich pokrytí reálnými zdroji, 

4. Formulá�ový sb�r údaj� od možných dodavatel� nezbytných dodávek (uživatelská 

jednoduchost a jednozna�nost p�i vypl�ování dat), 

5. Práci s daty – základ uživatelského rozhraní v IS ARGIS. [14] 

 

�íselník je možno v IS ARGIS upravovat a dopl�ovat dle momentálních pot�eb 

uživatel� krizového plánování. Existují v n�m však n�které položky, jejichž obsah uživatel 

m�nit nem�že, ty jsou znázorn�ny v tabulce �. 3. 



 

 

Tab. �. 3 - Nem�nitelné položky �íselníku nezbytných dodávek, [4] 

p.�. položka význam 
1. Název Slovní ozna�ení nezbytné dodávky. Pro pot�ebu IS ARGIS je název 

rozd�len do dvou položek. 
2. SKP Ozna�ení nezbytné dodávky �íslem a odpovídajícím názvem podle 

�íselníku Standardní klasifikace produkce. 
3. Kód úrovn� �íselné zna�ení ve složení nnn.nnn.nnn.nnn.nnn, kde každé n 

samostatn� m�že nabývat hodnot 0 až 9; v IS ARGIS se používá pro 
vnit�ní �len�ní položek v �íselníku. Kód úrovn� stanovuje správce 
�íselníku. 

4. M�rná jednotka M�rná jednotka, ve které se uvádí množství nezbytné dodávky. 
5. Koeficient MJ Pomocný koeficient pro p�epo�et ekvivalence a náhrady zdroje, 

pokud taková možnost m�že nastat. 
6. Piktogram Obraz mapové zna�ky, která slouží k prezentaci nezbytné dodávky 

nebo dodavatele p�i práci s mapovými podklady. 
7. Kód resortu �íselné ozna�ení úst�edního správního ú�adu, který na základ� své 

p�sobnosti rozhoduje o p�erozd�lování (zajišt�ní) nezbytné dodávky 
a je oprávn�n navrhovat vytvo�ení pohotovostní zásoby. 

8. Platnost Informace o možnosti využít danou položku v procesu zpracování 
plánu nezbytných dodávek. 

9. Uživatel P�ihlašovací jméno správce CND, který danou položku do CND 
zavedl. 

10. Datum po�ízení Datum a �as zavedení položky do �íselník�. 
11. Datum aktualizace Datum a �as aktualizace, úpravy položky v �íselníku. 
 

�íslování má stromovou strukturu, což usnad�uje vyhledávání konkrétní položky. 

Jednotlivé položky jsou p�izp�sobeny názv�m nezbytných dodávek vhodných pro krizové 

plánování.  

 

Použití CND 

�íselník je možno použít na všech úrovních ve�ejné správy a to tam, kde je nutno 

ze zákona zpracovávat Plán nezbytných dodávek (dále jen PND). V tomto p�ípad� 

se pracuje v modulu Nouzového hospodá�ství s údaji o správních ú�adech, s p�ehledy 

požadovaných pot�eb a s p�ehledy navržených dodavatel�. Zde je možno definovat vlastní 

pot�eby na nouzovou dodávku a p�ípadn� navrhnout i potencionálního dodavatele 

pro pokrytí dané pot�eby. 

Pro práci s daty uživatelé využívají externí a interní �íselníky. Tyto �íselníky 

je možno prohlížet pomocí modulu Správa �íselníku. V �ásti návrhy lze navrhovat i nové 

�íselníkové hodnoty. Jednotlivé návrhy dále podléhají schválení Státní správ� hmotných 

rezerv. 



 

Potenciálního dodavatele m�že na úrovni kraje oslovit pouze Hasi�ský záchranný 

sbor kraje. T�mto osloveným dodavatel�m - podnikatel�m se zobrazí jen ty položky 

z CND, které jsou až na koncové úrovni. K nim dále mohou dodavatelé nezbytné dodávky 

doplnit množství, jež by byli v p�ípad� pot�eby schopni poskytnout. 

 Úst�ední správní ú�ady využívají CND jinak. Své požadavky pro ú�ely PND 

uplat�ují stejným zp�sobem jako ostatní orgány. Avšak pro zpracování p�ehled� 

o nezbytných dodávkách editují položky z CND podle p�sobnosti zapsané v �íselníku. [13] 

 

5.2 SW- KRIZDATA 

 

SW-KRIZDATA je jednoduchý softwarový nástroj, který byl vyvinut ve spolupráci 

s G	 HZS. Jedná se o speciální program k problematice sb�ru dat, který umož�uje získat 

p�ehledné údaje z IS ARGIS. Pracovníci krizového �ízení všech stup�� tak mohou 

procházet v lokálním režimu základní údaje o nezbytných dodávkách a jejich dodavatelích. 

Data jsou aktualizována každý m�síc. Pracovníkovi krizové �ízení je umožn�no stáhnout si 

data do svého po�íta�e pouze pro p�íslušnou lokalitu a s nimi dále pracovat. Díky tomuto 

softwarovému nástroji p�i �ešení krizových situací nemusí být pracovník krizového �ízení 

p�ipojen k internetové síti a spoléhat se na dostupnost serveru IS ARGIS pop�. i funk�nost 

samotného internetového p�ipojení. [13] 



 

6 P�sobnost orgán� ve�ejné správy v systému HOPKS 

Úloha správních ú�ad� je stanovena v hlav� II zákona �. 241/2000 Sb., 

o hospodá�ských opat�eních pro krizové stavy a o zm�n� souvisejících zákon�. Orgány 

p�sobící v systému hospodá�ských opat�ení uvádí následující tabulka �. 4. 

 

Tab. �. 4 - Orgány p�sobící v systému HOPKS, [1] 

Orgány p�sobící v systému hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy 

Vláda 
Úst�ední správní 

ú�ad 

Krajský 

ú�ad 

Obecní ú�ad obce s rozší�enou 

p�sobností a ur�ené obce 

Správa státních hmotných rezerv 
 

Pro lepší pochopení tématu je nutno vysv�tlit i úlohu vlády, která má vyjma 

obecných �ídících  a kontrolních funkcí v systému HOPKS i svou specifickou úlohu. 

6.1 Vláda 

Vláda v systému hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy rozhoduje o: 

� bezplatném uvoln�ní státních hmotných rezerv, 

� použití regula�ních opat�ení, 

� použití opat�ení systému hospodá�ské mobilizace. [9] 

6.2 Úst�ední správní ú�ad 

Úst�ední správní ú�ad v systému hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy v okruhu 

své p�sobnosti: 

� vypracovává koncepci hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy jako sou�ásti 

koncepce rozvoje sv��eného odv�tví, 

� Zpracovává plán nezbytných dodávek, 

� Uplat�uje požadavky na vytvo�ení státních hmotných rezerv u Správy státních 

hmotných rezerv, 

� kontroluje p�ípravu hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy u právnických a 

podnikajících fyzických osob zapojených do systému nouzového hospodá�ství 

nebo do systému hospodá�ské mobilizace a poskytuje pot�ebné informace 

o hospodá�ských opat�eních pro krizové stavy t�mto osobám, 



 

� odpovídá za �ádnou p�ípravu �inností umož�ující uskute�n�ní regula�ních 

opat�ení. 

 

Platí též, že Úst�ední správní ú�ad v okruhu své p�sobnosti zajiš�uje nezbytnou 

dodávku: 

� kterou krajský ú�ad nebo jiný správní ú�ad s p�sobností na územním obvodu 

kraje nem�že zajistit v rámci svého území nebo v okruhu jeho p�sobnosti, 

� jejíž význam p�esahuje územní obvod kraje, 

� pro podporu �innosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpe�nostních sbor�, 

hasi�ských záchranných sbor� a havarijních služeb z�ízených v okruhu jeho 

p�sobnosti. [9] 

 

6.3 Krajský ú�ad 

Krajský ú�ad v systému hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy má za úkol 

v p�enesené p�sobnosti: 

� zpracovávat plán nezbytných dodávek (dále jen „PND“), 

� zajiš�ovat pr�b�žnou úpravu PND podle zm�n v požadavcích nebo dostupnosti 

ND, 

� zabezpe�ovat nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních pot�eb 

obyvatel kraje, 

� rozhodovat o použití regula�ních opat�ení, 

� kontroluje pln�ní jím vyhlášených regula�ních opat�ení, v p�ípad� jejich 

nespln�ní uloží sank�ní pokutu, 

� kontroluje v okruhu své p�sobnosti p�ípravu a ú�innost HOPKS, 

� odpovídá za p�id�lení jím vyžádaných humanitárních zásob fyzickým osobám, 

� m�že rozhodnout p�i spln�ní podmínek §11 zákona �. 241/2000 Sb., o použití 

pohotovostních zásob uložených v jeho správním obvodu, 

� zabezpe�uje požadavky na zajišt�ní pracovních sil a v�cných prost�edk� 

pro spln�ní mobiliza�ní dodávky. [9] 



 

6.4 Obecní ú�ad ur�ené obce  

Obecní ú�ad ur�ené obce v rámci p�enesené p�sobnosti: 
� plní úkoly uložené mu krajským ú�adem k zajišt�ní ND, 

� p�ipravuje a vyhlašuje regula�ní opat�ení, 

� kontroluje pln�ní jím vyhlášených regula�ních opat�ení, 

� odpovídá za p�id�lování jim vyžádaných humanitárních zásob postiženým 

osobám. [9] 

 

6.5 Správa státních hmotných rezerv 

 Státní správa hmotných rezerv (dále jen SSHR) je úst�edním orgánem státní správy 

pro oblast státních hmotných rezerv.  Zabezpe�uje financování, obm�nu, zám�nu, p�j�ku, 

uvoln�ní, nájem, prodej, skladování, ochra�ování a kontrolu státních hmotných rezerv, 

podle požadavk� krizových plán�. [7] 



 

7 Systém vyžadování v�cných zdroj� (ND) za krizové situace 

Systém vyžadování v�cných zdroj� vychází z metodiky vydané Správou státních 

hmotných rezerv. (Metodika pro vyžadování v�cných zdroj� za krizové situace). 

Tato metodika ur�uje jednotné formální záležitosti týkající se uplat�ování dodate�ných 

požadavk� na nezbytné dodávky (zdroje), bez nichž není možné p�ekonat krizový stav. 

 

7.1 Výchozí podmínky a základní pravidla pro vyžadování v�cných 

zdroj� 

 Základní výchozí podmínkou pro zajišt�ní nezbytných dodávek za krizové situace 

je jejich plánování spojené s trvalým udržováním jejich p�ehledu a o jejich dodavatelích. 

Výchozí podmínky jsou realizovány již v období p�ípravy na krizovou situaci. [5] 

Plánovací dokument pro tento ú�el ur�ený je plán nezbytných dodávek. Je d�ležité 

zd�raznit, že za �ešení krizových situací v �R odpovídají orgány krizového �ízení (hl. II 

zákona �. 241/2000 Sb., o krizovém �ízení). Stejn� jako opera�ní plány, je plán nezbytných 

dodávek sou�ástí krizového plánu. Opera�ní plány zahrnují postupy �inností p�i �ešení 

krizové situace v p�sobnosti p�íslušného orgánu krizového �ízení. Tyto �innosti jsou 

zpravidla podmín�ny pot�ebou nezbytných dodávek. 

 V�cné zdroje, jež jsou pot�ebné k zajišt�ní vnit�ního chodu orgánu krizového �ízení 

za krizové situace, vyplývaní z plánu akceschopnosti. Tyto v�cné zdroje jsou po�izovány 

zpravidla z vlastních prost�edk� pop�. prost�edk� nad�ízené (vyšší instituce). Následn� se 

stávají majetkem p�íslušného orgánu krizového �ízení a tvo�í sou�ást jeho p�ipravenosti 

k �innosti v krizových situacích. V n�kterých mimo�ádných situacích by bylo možno �ešit 

zajišt�ní t�chto v�cných zdroj� i formou nezbytné dodávky. 

 Základním stupn�m v systému orgán� krizového �ízení odpov�dným 

za zabezpe�ení nezbytných dodávek k uspokojení základních životních pot�eb obyvatel 

ve svém správním obvodu v krizových stavech je krajský ú�ad. [9] 

 



 

7.1.1 Krajský ú�ad je povinen v období p�ípravy na krizové situace 

� zpracovat PND jako základní plánovací dokument, ve kterém je uveden 

seznam nezbytných dodávek a p�ehled jejich dostupných dodavatel�, 

� využívat ke zpracování vlastního PND údaje, které shromaž�uje [8] HZS kraje,  

� udržovat trvalý p�ehled o nezbytných dodávkách dostupných  ve správním 

obvodu kraje a p�ehled o jejich dodavatelích.  

K získání informací o ND slouží informa�ní systém pro plánování civilních zdroj� 

ARGIS. Oprávn�ní vyžadovat údaje od dodavatel� v rozsahu stanoveném zákonem 

�. 240/2000 Sb. pro pot�ebu orgán� krizového �ízení má p�íslušný hasi�ský záchranný sbor 

kraje. �len�ní nezbytných dodávek, které jsou p�edm�tem sb�ru údaj� v IS ARGIS, je 

uvedeno v �íselníku nezbytných dodávek (CND), který je dostupný na  www.argis.cz  [5] 

7.1.2 Jiné správní ú�ady 

Jiné správní ú�ady uplat�ují požadavky na zajišt�ní nezbytných dodávek pro úkoly 

vyplývající z krizového plánu kraje rovn�ž cestou územn� p�íslušných krajských ú�ad�. 

Zajiš�ování nezbytných dodávek pro úkoly, které nejsou sou�ástí krizového plánu kraje, 

�eší v sou�innosti se svým nad�ízeným správním ú�adem.  

7.1.3 Úst�ední správní ú�ady 

Úst�ední správní ú�ady k zajišt�ní t�ch nezbytných dodávek, které nelze zajistit 

v rámci území státu, uplat�ují požadavek na vytvo�ení pohotovostních zásob u Správy 

státních hmotných rezerv. [8] 

 



 

7.2 Zajiš�ování nezbytných dodávek v pr�b�hu krizové situace 

Orgány krizového �ízení se p�i zajiš�ování nezbytné dodávky �ídí t�mito zásadami: 

� podle údaj� v PND nejprve vyhledají nezbytné dodávky dostupné v daném 

správním obvodu p�íslušného orgánu krizového �ízení. A to pomocí institutu 

vyžádání „v�cných prost�edk�“ [8]  nebo na základ� p�íslušných smluvních 

ujednání, [10] 

� ND je možno využít z p�edem p�ipravených a udržovaných pohotovostních 

zásob pop�. zásob pro humanitární pomoc, (viz podkapitola 4.4. Státní hmotné 

rezervy) 

� Požadavky na zajišt�ní ND jsou postoupeny orgánu krizového �ízení vyššího 

stupn� v p�ípadech, kdy: 

o plánované zajišt�ní ND není možné v závislosti na nep�íznivém vývoji 

krizové situace (nap�. omezený p�ístup k nezbytné dodávce), 

o nezbytné dodávky mají být podle PND zajiš�ovány orgánem vyššího 

stupn�, 

o ND nebyly zahrnuty to PND, nelze je dodate�n� zajistit ve vlastním 

správním obvodu a  pro vzniklou krizovou situaci jsou nezbytné. 

Požadavky na zajišt�ní nezbytných dodávek uplat�ují výhradn� orgány krizové 

�ízení, pop�. jejich krizové štáby, pokud jsou z�ízeny. 

Orgány územních samosprávních celk� p�i uplat�ování požadavk� postupují 

následovn�: 

� obce své požadavky na zajišt�ní nezbytných dodávek uplat�ují u krizových štáb� 

ur�ených obcí, v p�ípad� nebezpe�í z prodlení je starosta obce v souladu  

se zákonem [8] oprávn�n vyžádat nezbytné v�cné prost�edky p�ímo od právnických 

osob a podnikajících fyzických osob, které sídlí ve správním obvodu této obce),  

� krizové štáby ur�ených obcí uplat�ují požadavky na zajišt�ní nezbytných 

dodávek, které nelze zajistit v jejich správních obvodech, výhradn� u krizového 

štábu kraje. Požadavek ur�ené obce je sumarizací požadavk� obcí jejího správního 

obvodu a vlastních požadavk�, 

� krizové štáby kraj� uplat�ují požadavky na zajišt�ní nezbytných dodávek, které 

nemohou zabezpe�it v rámci správního obvodu kraje, u Úst�edního krizového štábu 

(ÚKŠ).  



 

Požadavky na provizorní mostní konstrukce ze státních hmotných rezerv ke z�ízení 

provizorních p�emost�ní jsou souhrnn� uplat�ovány Ministerstvem dopravy. Z t�chto 

d�vod� se uplat�ují požadavky cestou krizového štábu kraje p�ímo u krizového štábu 

Ministerstva dopravy. 

Krizové štáby jiných správních ú�ad�, s výjimkou úst�edních správních ú�ad�, zajiš�ují 

své požadavky na nezbytné dodávky takto: 

� v p�ípadech, kdy nezbytná dodávka je ur�ena k zajišt�ní úkolu daného krizovým 

plánem kraje,  uplat�ují požadavky na ni  u p�íslušného krizového štábu kraje, 

� v ostatních p�ípadech uplat�ují požadavek u své nad�ízené instituce. 

Krizové štáby úst�edních správních ú�ad� a krizový štáb �eské národní banky 

zajiš�ují požadavky na nezbytné dodávky v sou�innosti s ÚKŠ. 

Pro �ešení požadavk� na nezbytné dodávky vytvá�í ÚKŠ odbornou pracovní skupinu  

pro zajišt�ní v�cných zdroj�. [4] 

V následujícím obrázku �. 3 je graficky znázorn�n tok informací p�i vyžadování ND. 

 
Obr. �. 3 – Tok informací p�i vyžadování ND [5] 



 

7.3 Obsah a struktura požadavku na zajišt�ní v�cných zdroj� za krizové 

situace 

Orgány krizového �ízení p�i uplat�ování požadavk� na zajišt�ní nezbytných 

dodávek uvád�jí data a informace se stanoveným obsahem a strukturou.  

A. Ozna�ení požadavku 

Ozna�ení požadavku má 3 �ásti: 

a) ozna�ení orgánu 

� ozna�ení úst�edního správního ú�adu (ÚSÚ) a �eské národní 

banky (�NB) tvo�í troj�íslí kapitoly rozpo�tu podle vyhlášky 

Ministerstva financí �. 323/2002 Sb., o rozpo�tové skladb�  

(nap�. Správa státních hmotných rezerv = 374),  

� ozna�ení krajského ú�adu (KÚ) tvo�í dvoj�íslí kódu kraje (od 01 

do 14) podle územního identifika�ního registru (ÚIR)   

� ozna�ení obce tvo�í dvoj�íslí kódu kraje a kód obce podle ÚIR, 

odd�lený poml�kou  

(nap�. Mladá Boleslav =  02-9629).  

� údaje ÚIR pro ozna�ení KÚ a obce jsou uve�ejn�ny na adrese: 

www.isu.cz, 

� ozna�ení jiného správního ú�adu tvo�í ozna�ení ÚSÚ (troj�íslí 

podle kapitoly rozpo�tu) a troj�íslí stanovené jinému správnímu 

ú�adu p�íslušným ÚSÚ, odd�lené poml�kou, 

b) datum uplatn�ní požadavku 

� dvoj�íslí dne, m�síce a roku (dvoj�íslí dne, dvoj�íslí m�síce, 

dvoj�íslí roku), nap�. 28. února 2007 = 280207, 

c) po�adové �íslo požadavku (aritmetické po�adí požadavku od vyhlášení 

krizového stavu, vzestupn� od 1 do 99). 

 Nap�íklad požadavek uplatn�ný Magistrátem m�sta Mladá Boleslav, dne 28. 

února 2007 jako druhý od vyhlášení krizové situace, bude ozna�en tímto zp�sobem: 

02-9629/280207/2. 



 

B. Název ú�adu 

Uvádí se název orgánu krizového �ízení, který požadavek uplat�uje.  

(nap�. Magistrát m�sta Mladá Boleslav =MM Mladá Boleslav). 

C. Kontaktní spojení k zajišt�ní komunikace p�i �ešení požadavku 

Uvádí se telefonní a faxové �íslo, �íslo mobilního telefonu a e-mail. 

D. Kód CND (kód úrovn� v CND) a Název ND 

Uvádí se �íselné ozna�ení a název nezbytné dodávky (výrobk�, prací a služeb) podle 

�íselníku nezbytných dodávek, pokud je požadovaná položka v CND. Požadavky na v�cné 

zdroje, které nejsou v CND, se uvád�jí vždy bez Kódu CND - volný název požadovaného 

materiálu. 

E. Množství a m�rná jednotka (MJ) 

Uvádí se množství požadované nezbytné dodávky v m�rné jednotce podle CND nebo 

v m�rné jednotce obvyklé pro požadovaný výrobek, práci nebo službu (kus, kg, m, apod.) . 

F. Poznámka 

Slouží k záznamu p�ípadné další specifikace nezbytné dodávky (pokud je žádoucí dále 

up�esnit technické parametry výrobku atd.), nebo k uvedení ú�elu použití požadované 

nezbytné dodávky. [5] 

 

Obce a jiné správní ú�ady vyžadují ND za pomocí tiskopisu typu A „Požadavek 

na zajišt�ní nezbytné dodávky“ (vzor je uveden v p�íloze �. 1). Krajské ú�ady, úst�ední 

správní ú�ady a �eská národní banka vyžadují ND pomocí tiskopisu „Souhrnný požadavek 

na zajišt�ní nezbytných dodávek“ (vzor je uveden v p�íloze �. 2). Formulá�e se zasílají 

faxem nebo e-mailem. 

 



 

8 P�íklad zabezpe�ení nezbytné dodávky v systému HOPKS 

Krajským ú�adem pro obyvatele Moravskoslezského kraje 

8.1 Úvod 

 V p�edchozích kapitolách je již popsána obecná teorie systému hospodá�ských 

opat�ení pro krizové stavy. Je tudíž možné p�ejít ke stránce praktické. Vzhledem k povaze 

této práce je vhodné zhodnotit p�ipravenost Krajského ú�adu Moravskoslezského kraje 

v systému HOPKS. Jako výchozí dokument pro zhodnocení použiji Plán nezbytných 

dodávek, který zpracovává v rámci p�enesené p�sobnosti Krajský ú�ad a je sou�ástí 

Krizového plánu kraje. P�esn�ji �e�eno vyberu dv� komodity a podle nich ur�ím, do jaké 

míry je Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje schopen zabezpe�it zajišt�ní t�chto 

nezbytných dodávek. Podrobnosti o obsahu PND jsou již d�íve popsány v podkapitole 

4.2.  Systém nouzového hospodá�ství, proto se detailním popisem tohoto plánu dále již 

zabývat nebudu. 

 

8.2 Zabezpe�ení ND Krajským ú�adem Moravskoslezského kraje 

Pro demonstraci zabezpe�ení zajišt�ní ND jsem si vybrala tyto 2 komodity: 

� potraviny a 

� vodu 

V následující tabulce �. 4 je jasn� znázorn�n pom�r mezi nezbytnými dodávkami, které 

jsou požadovány jednotlivými obcemi Moravskoslezského kraje a nezbytnými dodávkami, 

které je Krajský ú�ad v rámci své p�sobnosti schopen zajistit.  



 

Tab. �. 4 – Výpis z PND Krajského ú�adu MSK 

Kód 
CND 

Název ND 
M�rná 

jednotka 

Pot�ebné 
množství 
(celkem) 

Dodávané 
množství 
(celkem) 

1.1. Hotová jídla a polotovary kg 10 124462  

1.1.1. Hotová jídla mražená kg 200 39152 

1.1.2. Hotová jídla konzervovaná kg 12600 24089 

1.1.3. Instantní polévky kg 220 30306 

1.1.4.1. Kynuté knedlíky kg 55 14357 

1.1.4.2. 
Polotovary v sá�ku a suché 
potraviny kg 400 16558 

1.2.1. Mouka kg 18800 246949 

1.2.2. Chleba kg 47980 386483 

1.2.3. Pe�ivo kg 7600 122120 

1.2.4. Ostatní peka�ské výrobky kg 1700 95995 

1.3.1. Maso �erstvé kg 3100 124748 

1.3.2. Maso mražené kg 1700 78154 

1.4. Trvanlivé masné výrobky kg 250 43767 

1.4.1. Trvanlivé uzeniny kg 3080 20171 

1.4.2. Masové konzervy kg 3495 23596 

1.5.1. Dr�bež �erstvá kg 500 7484 

1.5.2. Dr�bež mražená kg 300 50562 

1.5.4. Ryby mražené kg 100 49732 

1.5.5. Rybí konzervy kg 500 15879 

1.6. Cukr kg 11400 86017 

1.7. Rýže kg 2100 45956 

1.8. T�stoviny kg 1 500 69042 

1.9. Brambory kg 1800 103330 

 1.10.  Lušt�niny kg  950  106368  

 1.11.2.  Zelenina mražená  kg  150  545158  

 1.11.3.  
Zelenina konzervovaná, 
sušená  kg   90   49504  

 1.12.1.  Ovoce �erstvé  kg   1100   129000  

 1.12.3.  
Ovoce konzervované, sušené, 
marmelády a džemy  kg   250   28480  

 1.13.  S�l  kg   910   24151  

 1.14.  �aj  kg   650   4779  

 1.15.  Káva, kávoviny  kg   674   31287  

 1.16.  Ko�ení  kg   160   6859 

 1.17.  Ocet  L   12   112039  

 1.18.  �okoláda  kg   20   22121  

 1.19.1.  Mléko �erstvé  hl   15   822,5  

 1.19.2.  Mléko trvanlivé  hl   28,5   21711,68  

 1.19.3.  Mléko sušené, sunar  kg   150   3379  



 

Kód 
CND 

Název ND 
M�rná 

jednotka 

Pot�ebné 
množství 
(celkem) 

Dodávané 
množství 
(celkem) 

 1.19.4.  Sýry  kg   150   30868  

 1.19.5.  Jogurty  kg   160   65892  

 1.20.  Vejce  kus   100   1381067  

 1.21.1.  Sádlo  kg   50   8455  

 1.21.2.  Máslo  kg   245   5995  

 1.21.3.  Rostlinné oleje  L   900   61202  

 1.22.  Dietní potraviny  kg   400   2064  

 1.22.1.  Dietní pe�ivo  kg   400   1467  

 1.22.2.  Hotová jídla dietní  kg   1220   597  

 1.23.1.  Balené nápoje  L   33600   967459  

 1.23.2.  Instantní nápoje  kg   30   3649  

 2.1.  Voda pitná  hl   1461,25   273712  

 2.1.1.  Voda pitná balená  hl   949   34914  

 2.2.  Voda užitková  hl/den   120   13403  

 2.3.  
Voda z vodovodního �ádu a 
úpraven vody  hl/den   4779   483971  

 

 Ze sloupc� „Pot�ebné množství“ a „Dodávané množství“ nepopirateln� vyplývá 

schopnost Krajského ú�adu v celé ší�i zajistit uvedené ND. N�které položky, zajiš�ované 

Krajským ú�adem na základ� plánu nezbytných dodávek, mnohokrát p�evyšují požadavky 

obcí. Pro názorn�jší p�edstavu je v následující tabulce �.5 vybráno náhodn� ješt� n�kolik 

reprezentativních ND. Ze vzniklé tabulky následn� vychází graf pom�ru mezi vybranými 

zabezpe�enými a požadovanými nezbytnými dodávkami. (obrázek �. 4)  

 

Tab. �. 5 – Vybrané ND z PND Krajského ú�adu MSK 

Vybraný 
druh ND 

Název ND 
M�rná 

jednotka 
Pot�ebné 
množství 

Dodávané 
množství 

1 
Hotová jídla a 
polotovary kg 10 124462 

2 Pe�ivo kg 7600 122120 

3 Maso �erstvé kg 3100 124748 

4 Cukr kg 11400 86017 

5 Brambory kg 1800 103330 

6 Ovoce �erstvé kg 1100 129000 

7 S�l kg 910 24151 

8 Rostlinné oleje L 900 61202 

9 Voda pitná balená hl 949 34914 
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Obr. �. 4 – Graf  pom�ru mezi vybranými zabezpe�enými a požadovanými ND 
 

 Již na první pohled m�žeme konstatovat, že s p�ípadným uplatn�ním požadavk� 

na ND u Krajského ú�adu Moravskoslezského kraje by nem�ly vzniknout žádné problémy. 

 

8.3 Souvislost mezi požadavky na ND a krizovými riziky v MSK 

 Obdobným zp�sobem jsou �ešeny v PND i ostatní požadavky a jejich zabezpe�ení 

na ostatní komodity. Jen pro p�ehled uvádím v tabulce �. 6 základní úrove� rozd�lení 

podle ješt� neaktualizovaného CND. (aktualizovaný CND bude implementován 

do provozního prost�edí IS ARGIS dnem 25. dubna 2008) Jednotlivé komodity jsou pak 

v plánu nezbytných dodávek rozd�leny na další položky podle pot�eb jednotlivých 

zpracovatel� plánu nezbytných dodávek. Ke každé z t�chto položek konkrétn� Krajský 

ú�ad Moravskoslezského ú�adu úmysln� zajiš�uje n�kolik dodavatel�, aby p�ekro�il míru 

požadovaných ND. 



 

 Vychází p�itom ze zkušeností, kdy nap�.: 

� komoditu nelze zajistit pouze u jediného dodavatele, 

� ne vždy jsou dodavatelé v dané situaci k dostižení, 

� dodavatel nemusí mít sortiment práv� k dispozici, 

� dodavatel m�že být mezi postiženými subjekty 

� dodavatel m�že prodat pot�ebnou ND d�íve než o ni zažádá Krajský ú�ad, 

� dodavatelé se k dodávce zavazují �estným prohlášením, v n�mž potvrzují, že k datu 

prohlášení dané ND mají k dispozici, v dob� vyžádání ND však skute�nost m�že 

být jiná, atd. 

 

Tab. �. 6 – Základní úrove� rozd�lení ND [13] 

Kód 
úrovn� 

Název položky 

1 Potraviny 

2 Voda 
3 Oble�ení 
4 Prost�edky osobní hygieny 
5 Ochranné prost�edky a obaly 
6 Zdravotnické prost�edky 
7 Zdroje energie 
8 Nekovové nerostné suroviny 
9 D�evo 

10 Papír 
11 Sklo 
12 Chemické výrobky 
13 Textilní výrobky 
14 Stavební materiál 
15 Hutní materiál 
16 Ru�ní ná�adí a pom�cky 
17 Mechanizované ná�adí  a nástroje 
18 Stroje a za�ízení 
19 Dopravní prost�edky 
20 Ubytování 
21 Stravování 
22 Skladovací prostory 
23 Údržba pozemních komunikací 
24 Pošty 
25 Telekomunikace 
26 Pen�žní služby 
27 Pojiš�ovnictví 
28 Školy 
29 Služby 

 



 

Pro Moravskoslezský kraj jsou charakteristická tato krizová rizika: 

� Povode� 

o P�irozená 

o zvláštní 

� Epidemie 

o Opera�ní plán „Pandemie ch�ipky“ 

� Zem�t�esení 

� Epizootie 

o Opera�ní plán „Pandemie pta�í ch�ipky“ 

� Klimaticky podmín�né krizové situace 

o Opera�ní plán „Sn�hová kalamita a extrémní mráz“ 

o Opera�ní plán „Dlouhotrvající vedro a sucho“ 

 

Práv� od t�chto krizových rizik se odvíjí i následné požadavky na ND v tomto kraji. 

Jako p�íklad m�žeme uvést nap�. povodn�. Více než z�ejmá je za t�chto okolností 

nap�. evakuace obyvatelstva z postiženého území, kdy bude pot�eba dopravních prost�edk� 

pro p�epravu osob, zajišt�ní ubytování, stravování, textilních výrobk� jako jsou lehátka, 

deky, spací pytle, zajišt�ní prost�edk� osobní hygieny, oble�ení apod.  

 

8.4 Shrnutí kapitoly 

V p�ípadech, kdy k �ešení krizové situace již neposta�ují zdroje organické, je možno 

využít další prost�edky. T�mito prost�edky jsou civilní zdroje, které jsou zajiš�ovány 

formou nezbytných dodávek podle zákona. [9] Jako ostatní krajské ú�ady i Krajský ú�ad 

Moravskoslezského kraje zajiš�uje tyto nezbytné dodávky  u právnických a podnikajících 

fyzických osob v okruhu své p�sobnosti, resp. na území svého správního obvodu. Údaje 

od dodavatel� ND následn� zpracovává Krajský ú�ad do Plánu nezbytných dodávek, jež je 

sou�ástí Krizového plánu kraje. Je d�ležité plánovat a trvale udržovat p�ehled ND a jejich 

dodavatelích již v období p�íprav na krizovou situaci. V mimo�ádných p�ípadech, kdy 

nebudou sta�it organické zdroje je pak možno cílen� využít tyto v�cné zdroje formou 

nezbytné dodávky. 

 Na demonstrativním p�íklad� v p�edchozí podkapitole  jsem jasn� ukázala, 

že Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje je na žádost poskytnutí ND p�ipraven. Nejen, 



 

že dokáže poskytnou ND v mí�e, která je po n�m požadována, ale dokonce tuto míru 

v mnoha p�íkladech n�kolikanásobn� p�evyšuje. D�ležitým faktorem, který v p�edchozích 

kapitolách popsán není, je práce p�íslušných pracovník� krizového �ízení. Aby fungovalo 

vyžadování ND tak jak má, jsou nutné jak praktické zkušenosti tak i odborné dovednosti 

pov��eného pracovníka. Nezbytná je zárove� i znalost prost�edí IS ARGIS a SW-nástroje 

KRIZDATA.  



 

9 Záv�r 

Ve své bakalá�ské práci jsem se v souladu se zadáním snažila popsat místo a úlohu 

krajského ú�adu v systému hospodá�ských opat�ení pro krizové stavy. Pro lepší pochopení 

dané problematiky jsem se zabývala podrobn�ji systémem HOPKS jako celkem. V první 

�ásti je tedy kv�li souvislostem specifikována nejprve historie, jelikož z n�j vychází 

zp�sob jakým je chápán dnes. Dále pak uvádím základní p�edpisy upravující problematiku 

HOPKS. V následujících kapitolách jsou popsány základní nástroje HOPKS v sou�asném 

pojetí, základní pojmy, zp�sobem realizace HOPKS, ale také pravomoci jednotlivých 

správních ú�ad� a územních samosprávních celk� v tomto systému. 

V druhé �ásti jsem se zam��ila na informa�ní podporu krizového managementu 

IS ARGIS, pravomoci jednotlivých správních ú�ad� a územních samosprávních celk� 

v tomto systému. Následn� se zabývám vyžadováním v�cných zdroj� za krizových stav�, 

p�i�emž v kapitole vysv�tluji význam nezbytných dodávek, podmínky vyžadování 

nezbytné dodávky, základní pravidla fungování a spojitosti mezi jednotlivými finálními 

dodavateli a objednateli nezbytné dodávky.  

T�etí �ást je v�nována Krajskému ú�adu Moravskoslezského kraje a jeho 

možnostem v zabezpe�ení nezbytné dodávky v systému HOPKS pro obyvatele tohoto 

kraje. Z poskytnutých materiál� pracovníky krizového �ízení výše zmín�ného ú�adu jsem 

provedla statistickou sumarizaci požadavk� na ND (potraviny a voda) s jejich možnostmi 

zabezpe�ení  dodávky. Ze vzniklé tabulky a grafu m�žeme jasn� vyvodit záv�r. Tím je 

potvrzení schopnosti Krajského ú�adu MSK plnit svou roli v systému HOPKS, zajišt�ním 

požadované nezbytné dodávky v dostate�né mí�e v p�ípad� jejího vyžádání.  

Ve v�tšin� p�íklad�, kdy n�co nefunguje tak jak má, je d�vodem k selhání lidský 

faktor. Pokud mohu posoudit, pracovníci Moravskoslezského kraje, zabývající se systém 

HOPKS jsou dostate�n� odborn� kvalifikováni a své schopnosti dále rozvíjí. V rámci 

svých pravomocí i odpov�dností spolupracují pat�i�ným zp�sobem jak s HZS kraje v rámci 

zajiš�ování ND, tak s obcemi, které požadují zajišt�ní ND.  

A�koli je Krajský ú�ad jako takový p�ipraven zajistit ND, existuje zde jisté riziko, 

jenž by za krizového stavu mohlo zp�sobit zpožd�ní v zajišt�ní ND. Myslím tím hlavn� 

skute�nost, že IS ARGIS je p�ístupný pouze na internetu. I v dob�, kdy není nutno využívat 

jej pro �ešení MU se stává, že p�ístup k n�mu je omezen.  Krizoví pracovníci sice mohou 

používat SW-nástroj KRIZDATA, jenž je možno používat offline, ale  pokud by vznikla 



 

mimo�ádná událost takového charakteru, kdy by se pot�ebovalo na tento internetový portál 

p�ipojit v�tší množství krizových pracovník�, pravd�podobn� by nebyl dostupný, nebo se 

data z n�j na�ítala jen velmi pomalu. Nedostupnost serveru by mohla zavinit zpožd�ní ND 

do míst, kde je jich pot�eba poskytnout v co nejkratším �ase. Jako opat�ení bych tudíž 

navrhla optimalizaci serveru na kterém se nachází IS ARGIS. 



 

10 Použité zkratky 

A�R  Armáda �eské republiky 

CND  �íselník nezbytných dodávek 

�NB  �eská národní banka 

�R  �eská republika 

HOPKS Hospodá�ská opat�ení pro krizové stavy 

HS  Havarijní služby 

HZS  Hasi�ský záchranný sbor 

IS ARGIS Informa�ní systém pro plánování civilních zdroj� ARGIS 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KÚ  Krajský ú�ad 

MU  Mimo�ádná událost 

MSK  Moravskoslezský kraj 

ND  Nezbytná dodávka 

NS  Nouzový stav 

OBS  Ozbrojené bezpe�nostní sbory 

ORP  Obec s rozší�enou p�sobností 

OS  Ozbrojené složky 

PND  Plán nezbytných dodávek 

SN  Stav nebezpe�í 

SOS  Stav ohrožení státu 

SSHR  Státní správa hmotných rezerv 

SW  Software 

ÚSÚ  Úst�ední správní ú�ad 

ÚIR  Územn� identifika�ní registr 

VS  Vále�ný stav 
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