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1 Úvod 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je důležitou součástí bezpečnostního 

systému České republiky. Má spoluzodpovědnost při zajišťování základních opatření 

v energetické, surovinové a potravinářské bezpečnosti ČR. Vytváří v systému státních 

hmotných rezerv (v souladu s požadavky krizových plánů odborně příslušných ministerstev) 

strategické zásoby státu. V energetické bezpečnosti je jejím prioritním úkolem tvorba 

nouzových zásob ropy a ropných produktů. Kromě strategických rezerv zajišťuje Správa 

v systému nouzového hospodářství základní materiální potřeby nezbytné pro řešení krizových 

situací nevojenského (přírodní katastrofa, průmyslová havárie) i vojenského charakteru. 

Správa se zpravidla zapojuje až do řešení krizových situací velkého rozsahu, kdy vláda 

vyhlásí nouzový stav. Připravenost a ideálně fungující zázemí jsou předpokladem 

k úspěšnému a včasnému zvládnutí krizové situace. Myslím si, že ještě před dvěma lety by 

málokdo předpokládal to, co se stalo např. v lednu 2009 (dvoutýdenní výpadek ruského 

zemního plynu do zemí EU přes Ukrajinu) nebo v červnu 2009 (bleskové povodně). Bohužel 

není vyloučeno, že se tyto a mnohé jiné situace nebudou v budoucnu opakovat. Musíme si 

připustit, že se bezpečnostní hrozby stále mění a tudíž na ně musí reagovat i celý bezpečnostní 

systém, a proto mezi nejdůležitější záměry Správy patří reakce na aktuální charakter 

bezpečnostních hrozeb. Cílem této práce je popis postavení Správy státních hmotných rezerv 

v systému krizového managementu České republiky se zaměřením na koordinační činnost 

v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. Tuto koordinační činnost ukazuji 

na příkladu lokálních bleskových povodní v Moravskoslezském kraji, jejichž důsledkem byly 

rozsáhlé záplavy na území Novojičínska v roce 2009. Zaměřuji se především na spolupráci 

jednotlivých orgánů činných v krizovém řízení, na jejich úkoly, práva a povinnosti při řešení 

této krizové situace. Dále věnuji pozornost věcným zdrojům, které Správa poskytla 

do postižených krajů, z pohledu výše finančního objemu poskytnuté materiální pomoci.  
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2 Rešerše 

Hospodářské opatření pro krizové stavy: Studijní materiál k modulu H. Praha: Správa 

státních hmotných rezerv, Odbor koncepce a koordinace hospodářských opatření, 2008. 

Tento studijní materiál poskytuje základní informace o problematice hospodářských opatření 

pro krizové stavy.  

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

souvisejících zákonů. 

Zabývá se vymezením základních pojmů k hospodářským opatřením pro krizové stavy, 

působností orgánů v systému těchto opatření, zmiňuje možnosti regulačního opatření, úkoly 

kontroly, sankce aj. 

 
Školení obranného a bezpečnostního průmyslu: Sborník přednášek 6 - září 2009. 1.vydání. 

Praha: Úřad pro obrannou standardizaci a státní ověřování jakosti, 2009. ISBN 978-80-

903668-9-3. 

Tento sborník prezentuje přednášky odborníků o působnosti Správy státních hmotných rezerv 

(SSHR), o věcných zdrojích v působnosti SSHR a jejich použití za krizových stavů, o ropné 

bezpečnosti a působnosti SSHR aj. 

 
Souhrnná zpráva o řešení krizové situace při záplavách na území Novojičínska. 1.vydání. 

Ostrava: Hasičský záchranný sbor MSK Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, 

2009. 27 s. HSOS-18-47/KŘ-CO-2009. 

Souhrnná zpráva popisuje vznik a vývoj situace při bleskových povodních 2009, zasažené 

území, činnost složek IZS, nasazení sil a prostředků složek IZS, hospodářská opatření 

pro krizové stavy, následky povodně a obnovu majetku. 
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3 Správa státních hmotných rezerv  

Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena především zákonem 

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

„Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy 

v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.“ [1] 

 
V čele Správy (Obrázek 1) je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra 

průmyslu a obchodu po dohodě s ministrem financí. Předseda řídí Správu a odpovídá za její 

činnost. Má právo jmenovat a odvolávat místopředsedu Správy, který ho zastupuje v době 

jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv, povinností a odpovědnosti, kromě věcí, které 

si předseda Správy vyhradil.  

 
Působnost Správy je možné rozdělit do 3 oblastí: 

1. Celostátní příprava a koordinace systému hospodářských opatření pro krizové stavy. Tato 

oblast se řídí dle následujících právních předpisů: 

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

některých souvisejících zákonů. 

� vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové 

stavy ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb. 

2. Pořízení, ochraňování a hospodaření se státními hmotnými rezervami, které jsou 

základními materiálními zásobami státu určenými k překonání krizových stavů. Přesně 

specifikováno v: 

� zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Příprava a věcná gesce systému nouzových zásob ropy a ropných produktů v ČR jako 

základního opatření k překonání typové krizové situace „Nedostatek ropy a ropných produktů 

velkého rozsahu.“ I tato oblast se řídí svými předpisy, a to:  

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

změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy). 

� vyhláška č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných 

poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách 

ropy, dále způsoby výpočtu a výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich 

skladování. [4] 
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Správa zabezpečuje: 

� financování hospodářských opatření pro krizové stavy, 

� financování státních hmotných rezerv, jejich obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, 

nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu, 

� podle požadavků krizových plánů pořizování státních hmotných rezerv. [1] 

 
Správu tvoří: 

� ústředí se sídlem v Praze, 

� účelové organizační jednotky. 

 
Ústředí zajišťuje všechny činnosti, které jsou uvedené v článku 2 Statusu Správy státních 

hmotných rezerv. Toto ústředí se člení na útvary, jejichž působnost a pracovní náplň stanoví 

organizační řád Správy. Organizační řád upravuje podrobně organizaci a činnost Správy, 

působnost, práva, povinnosti a odpovědnost jednotlivých stupňů řízení. Účelové organizační 

jednotky Správy jsou skladové základny (závody), jejichž úkolem je zabezpečovat skladování 

a ochraňování státních hmotných rezerv. [14] 

 

 
 
 

Obrázek 1 Organizační uspořádání Správy [7] 
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4 Postavení Správy v systému hospodářských opatření 

pro krizové stavy  

4.1 Základní pojmy 

Pro pochopení problematiky nejdříve definuji pojmy, které jsou součástí mé bakalářské práce 

nebo s ní úzce souvisí.  

 
Krizový management – tvoří opatření a úkoly pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva, které 

plní veřejná správa společně s dalšími organizacemi při náhlých situacích, kde hrozí ohrožení 

značného rozsahu. Zajištěním bezpečnosti obyvatelstva je myšleno udržení funkčnosti veřejné 

správy, udržení fyzického a duševního zdraví obyvatelstva, zajištění dostupnosti životně 

důležitého zboží a služeb, uchování soukromého a veřejného majetku, podpora záchranných, 

bezpečnostních a vojenských složek, humanitární pomoc pro Českou republiku a mezinárodní 

humanitární pomoc. [12] 

 
Krizová situace a krizový stav – krizovou situací podle § 2, písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., 

se rozumí mimořádná událost1, při níž je vyhlášen některý z krizových stavů, tj. stav 

nebezpečí2, nouzový stav3, stav ohrožení státu4 nebo válečný stav5. Krizový stav se vyhlašuje 

v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a to v přímé závislosti na jejím charakteru a 

rozsahu. [2] 

 
Nezbytná dodávka – je dodávka výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání 

krizových stavů. Jde tedy o věcné zdroje nezbytné k uspokojení základních potřeb fyzických 

osob na území ČR, 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 systému hospodářské mobilizace je 

pro nezbytnou dodávku používán konkrétnější pojem „mobilizační dodávka.“ [8] 

                                                 
 
 
 
 
 
 
1 § 2 zákona č. 239/2000Sb. 
2 § 3 zákona č.240/2000Sb. 
3 čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 
4 čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 
5 čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. 
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Správní úřad – správní úřady podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 241/2000 Sb. jsou: 

� ústřední správní úřady (ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy ČR ve smyslu 

zákona č. 2/1969 Sb.), 

� krajské úřady,  

� obecní úřady obcí s rozšířenou působností a také obcí, určených podle § 15 odst. 4 

písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. s povinností rozpracovat vybrané úkoly krizového 

plánu (dále jen obecní úřady určených obcí), 

� správní úřady podřízené ústředním správním úřadům, které mají působnost v rámci 

územního obvodu kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou působností. 

4.2 Hospodářské opatření pro krizové stavy (HOPKS) 

Řídí se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 

„Hospodářské opatření pro krizové stavy jsou 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.“ (§ 2 odst.1, písm. a) zákona 

č. 241/2000 Sb.).  

 
Důvodem k přijímání takovýchto opatření je:  

� uspokojení základních potřeb fyzických osob na území České republiky, umožňující 

přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví (dále jen základní životní potřeba),  

� podpora činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských 

záchranných sborů a havarijních služeb, 

� podpora výkonu státní správy.  

HOPKS jsou připravována a mohou být použita pouze pro řešení krizové situace a 

po vyhlášení některého z krizových stavů. [5] 

 
Mezi orgány působící v HOPKS patří vláda, ústřední správní úřad, krajský úřad, obecní úřad 

s rozšířenou působností (ORP) a určené obce (UO), Správa státních hmotných rezerv(SSHR). 

 
Vláda v systému HOPKS rozhoduje o bezplatném uvolnění státních hmotných rezerv, 

o použití opatření systému hospodářské mobilizace a o použití regulačního opatření. 

 
Ústřední správní úřady (ÚSÚ) v rámci své odborné působnosti vypracovávají koncepci 

HOPKS jako součást koncepce rozvoje svěřeného odvětví. Na základě požadavků 

vyplývajících z operačních plánů a požadavků uplatněných krajskými úřady zpracovávají a 
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průběžně upravují plán nezbytných dodávek. ÚSÚ uplatňují požadavky na vytvoření státních 

hmotných rezerv u SSHR, kontrolují přípravu HOPKS u právnických a podnikajících 

fyzických osob zapojených do systému nouzového hospodářství nebo hospodářské 

mobilizace. Ústřední správní úřady poskytují potřebné informace o HOPKS těmto osobám, 

odpovídají za řádnou přípravu činností umožňující uskutečnění regulačního opatření a 

kontrolují v okruhu své působnosti dodržování regulačních opatření, vyhlášených vládou. 

V případě nesplnění regulačního opatření mají právo uložit sankční pokutu. 

 
Krajský úřad v systému HOPKS v přenesené působnosti zpracovává „plán nezbytných 

dodávek“, zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel 

kraje, rozhoduje o použití regulačního opatření, kontroluje plnění jim vyhlášených 

regulačních opatření. V případě jejich nesplnění uloží sankční pokutu. Krajský úřad 

kontroluje v okruhu své působnosti přípravu a účinnost HOPKS, odpovídá za přidělení jim 

vyžádaných humanitárních zásob fyzickým osobám. Může rozhodnout při splnění podmínek 

§ 11 zákona č. 241/2000 Sb., o použití pohotovostních zásob uložených v jeho správním 

obvodu, zabezpečuje požadavky na zajištění pracovních sil a věcných prostředků pro splnění 

mobilizační dodávky. 

 
Obecní úřad určené obce v přenesené působnosti plní úkoly mu uložené krajským úřadem 

k zajištění nezbytných dodávek. Připravuje a vyhlašuje regulační opatření, kontroluje plnění 

jim vyhlášených regulačních opatření a odpovídá za přidělování jim vyžádaných 

humanitárních zásob postiženým osobám. 

 
Správa státních hmotných rezerv (SSHR) – zabezpečuje financování HOPKS a přitom hradí 

přípravy mobilizační dodávky včetně úhrady za zachování výrobních schopností. Zajišťuje 

finanční prostředky na výstavbu nových objektů infrastruktury k zajištění HOPKS. 

Zabezpečuje financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, 

ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv podle požadavků krizových plánů i jejich 

pořizování (vytváření státních hmotných rezerv). [12] 

 
K řešení všech typů krizových situací jsou nezbytné tyto základní okruhy zdrojů: 

� lidské, 

� finanční, 

� materiální (jsou zajišťovány pomocí  hospodářských opatření pro krizové stavy).  
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Hospodářské opatření pro krizové stavy zahrnují: 

� systém nouzového hospodářství, 

� systém hospodářské mobilizace, 

� použití státních hmotných rezerv (zákon č. 97/1993 Sb.), 

� výstavbu a údržbu infrastruktury, 

� regulační opatření.  

 
Každý z uvedených nástrojů HOPKS má své specifické místo a úlohu. Základní orientaci 

pro pochopení účinnosti, místa a úlohy jednotlivých nástrojů HOPKS poskytuje  

Obrázek 2.  

 

 
Obrázek 2 Místo a úloha HOPKS [15] 

 

4.3 Systém nouzového hospodářství 

Cílem systému nouzového hospodářství je, aby nezbytné dodávky pro určené cílové skupiny 

probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy. Rozumí se tím, že dodavatel 

bude zabezpečovat nezbytné dodávky po vyhlášení krizového stavu stejným způsobem jako v 

období mimo krizové stavy. Základní zajištění nezbytné dodávky realizují podnikatelé, kteří 

dané dodávky využívají k běžné podnikatelské činnosti. Další způsob zajištění nezbytné 

dodávky je z vytvořených zásob, tedy státních hmotných rezerv. Je nutno zdůraznit, že 

nezbytnou dodávku hradí její odběratel. Mezi základní druhy státních hmotných rezerv 

vytvářených pro tento účel patří pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc (viz. 

kapitola 4.5 Použití státních hmotných rezerv). [4]  
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Postup zpracování „plánu nezbytných dodávek“ je následující: ústřední správní úřad a krajský 

úřad na základě požadavků vyplývajících z operačních plánů stanoví seznam nezbytných 

dodávek pro svůj správní obvod nebo pro okruh, jenž má svěřené působnosti. Zpracovatel 

„plánu nezbytných dodávek“ sestaví přehled dostupných dodavatelů ve svém správním 

obvodu a zahrne do něj všechny zjištěné dodavatele nezbytných dodávek. 

 
Plán nezbytných dodávek vždy obsahuje: 

� seznam požadovaných nezbytných dodávek,  

� seznam nezajištěných nezbytných dodávek  

� přehled dodavatelů nezbytných dodávek. [11] 

 
Nezbytné dodávky, které nemůže úřad zajistit v oblasti své působnosti uplatní u „vyššího“ 

úřadu. V případě, kdy odborně příslušný ústřední správní úřad prokazatelně nemůže zajistit 

nezbytnou dodávku, může požádat Správu státních hmotných rezerv o vytvoření 

pohotovostních zásob. [3] 

4.4 Systém hospodářské mobilizace 

„Systém hospodářské mobilizace tvoří organizační, materiální, personální a jiná opatření, 

kterými ústřední správní úřad zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a 

ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu a válečného stavu.“ (§ 2 odst. 1, 

písm. d) zákona č. 241/2000 Sb.) 

 
Mobilizační dodávkou, podle § 2 odst. 1, písm. g) zákona č. 241/2000 Sb. se rozumí nezbytná 

dodávka pro podporu ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, jenž je 

uskutečňována po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

4.5 Použití státních hmotných rezerv 

Státní hmotné rezervy (SHR) jsou rezervy a zásoby ve vlastnictví státu určené pro zajištění 

obranyschopnosti státu, odstraňování následků krizových situací a pro ochranu životně 

důležitých hospodářských zájmů státu. Rovněž jsou určeny pro zajišťování nezbytných a 

mobilizačních dodávek a pro poskytnutí humanitární pomoci osobám vážně materiálně 

postiženým krizovou situací. Tvorba státních hmotných rezerv je součásti krizových plánů. 

Pořizování SHR probíhá podle „Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti 

ČR.“ [5] 
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„Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR“ je základní dokument pro tvorbu 

státních hmotných rezerv. Probíhá ve dvouletých plánovacích cyklech.  

 
Tento plán má tři základní části:  

� hmotné rezervy (tato část je utajovaná),  

� nouzové hospodářství (pohotovostní zásoby, zásoby pro humanitární pomoc a zásoby 

pro humanitární zahraniční pomoc),  

� hospodářská mobilizace.  

 
V plánu se stanoví: 

� které hmotné rezervy budou udržovány, 

� které nezbytné dodávky a mobilizační dodávky budou zabezpečovány s maximálními 

finančními limity, 

� postoj k již vytvořeným SHR a finanční náklady na tvorbu nových SHR. 

 
Plán je projednáván v meziresortní „Stálé komisi předsedy Správy státních hmotných rezerv“, 

následně je projednáván ve Výboru pro civilní nouzové plánování a v Bezpečnostní radě 

státu. Schvaluje jej předseda SSHR. K tomuto plánu je dodatečně zpracován „plán doplnění, 

obměn a záměn SHR“ (řeší konkrétní položkový seznam nakupovaných SHR). [16] 

 
Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy dělí na: 

� hmotné rezervy, 

� pohotovostní zásoby, 

� mobilizační rezervy, 

� zásoby pro humanitární pomoc.  

4.5.1 Hmotné rezervy  

„Hmotné rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky určené 

pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků krizových situací a 

pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu.“ (§ 4 odst. 2, zákona 

č. 97/1993 Sb.) 
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Struktura hmotných rezerv: 

� ropa a ropné produkty (tvoří 72 % všech hmotných rezerv), 

� potraviny, 

� kovy, 

� ostatní strategické materiály. 

 
Hmotné rezervy se skladují na základě smlouvy u podnikatelských subjektů v ČR a 

ve vlastních skladových základnách Správy státních hmotných rezerv. Prioritním úkolem 

v oblasti hmotných rezerv je tvorba a udržování strategických nouzových zásob ropy a 

vybraných ropných produktů (automobilový benzín, motorová nafta, letecký petrolej, těžké 

ropné oleje) v množství a struktuře, která odpovídá požadavkům dle zákona č. 189/1999 Sb. 

Správa udržuje nouzové zásoby ropy a vybrané ropné produkty ve výši minimálně 90 dnů 

průměrné spotřeby předchozího roku. Zásoby slouží pro řešení stavů ropné nouze vzniklých 

z omezení nebo zastavení dodávek ropy a ropných produktů do ČR. [9][10]  

4.5.2 Mobilizační rezervy  

„Mobilizační rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje 

a jiné majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních dodávek.“ (§ 4 odst. 3, zákona 

č. 97/1993 Sb.) 

4.5.3 Pohotovostní zásoby  

„Pohotovostní zásoby tvoří vybrané 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.“ (§ 4 odst. 4, zákona č. 97/1993 Sb.) 

 
Správa státních hmotných rezerv vytváří pro systém nouzového hospodářství pohotovostní 

zásoby na základě požadavků ministerstev a jejich krizových plánů. Pohotovostní zásoby 

(příloha 3) jsou vytvářeny k podpoře řešení krizových situací a jsou aktuálně zaměřeny na 

následující oblasti: 

� prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva, 

� odstraňování následků povodní a ropných havárii, 

� prostředky pro likvidace požárů, 

� nouzové zásobování pitnou vodou, 

� zabezpečení náhradních zdrojů elektrické energie, 
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� prostředky pro zabezpečení činnosti IZS ropnými produkty, 

� řešení stavu ropné nouze, 

� rozšíření lůžkové kapacity nemocnic, 

� zabezpečení antivirových přípravků, 

� likvidace nebezpečných nákaz zvířat a rostlin, 

� dekontaminace osob a techniky, 

� obnova sjízdnosti sítě dopravních cest, 

� přenos televizního a rádiového signálu, 

� služby komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. 

 
Pohotovostní zásoby pro Ministerstvo zemědělství tvoří technika pro výrobu, přepravu a 

skladování pitné vody (autocisterny, cisterny a kontejnery na pitnou vodu, úpravny vody) a 

dále zařízení pro likvidaci ohnisek nákaz hospodářských zvířat a drůbeže. Do pohotovostních 

zásob pro Ministerstvo dopravy patří obnova železniční sítě (železniční svršek, železniční 

mostní konstrukce, stroje a zařízení pro obnovu železniční sítě) a obnova silniční sítě (mostní 

konstrukce pro náhradní silniční přemosťování). Pohotovostní zásoby pro Ministerstvo 

zdravotnictví obsahují zdravotnické sety pro rozšíření lůžkové kapacity nemocnic a 

prostředky proti možným pandemiím (antivirotika, prostředky pro izolaci nakažených osob a 

ochranný materiál pro lékaře a zdravotnický personál). Pohotovostní zásoby pro Ministerstvo 

vnitra obsahují speciální hasiva, čerpadla, vysoušeče, prostředky na ropné havárie, náhradní 

zdroje elektrické energie, mobilizační detekční prostředky a prostředky pro dekontaminaci 

osob a techniky, prostředky pro zabezpečení IZS ropnými produkty (PHM), prostředky 

pro vyprošťování osob a záchranné práce při těžkých dopravních nehodách, kontejnery 

pro nouzové přežití obyvatelstva a úpravy vody. [16] 

 
Vydané pohotovostní zásoby se vrací do 15 kalendářních dnů po zrušení krizového stavu. 

Pokud je potřeba využívat zásoby i po zrušení krizového stavu je nutno uzavřít příslušnou 

smlouvu se Správou státních hmotných rezerv.  

4.5.4 Zásoby pro humanitární pomoc  

„Zásoby pro humanitární pomoc tvoří vybrané základní materiály a výrobky určené 

po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně 

postižené.“ (§ 4 odst. 5, zákona č. 97/1993 Sb.) Množství a složení těchto zásob stanovuje 

Správa státních hmotných rezerv a vychází při tom ze zkušeností získaných při řešení 

konkrétních krizových situací.  
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Zásoby pro humanitární pomoc (ZHP) jsou vytvářeny pro 1500 osob a slouží pro první 

období krizové situace (3 dny) k zajištění nezbytných životních potřeb osob, které vlivem 

krizové situace zůstaly bez potřebných materiálních prostředků nutných k přežití a které 

nebyly evakuovány a zůstaly v zasaženém místě. Vyžádání zásob pro humanitární pomoc se 

předpokládá v situacích, kdy příslušný správní úřad není schopen poskytnout potřebnou 

pomoc z vlastních zdrojů. Na rozdíl od pohotovostních zásob se vydané zásoby 

pro humanitární pomoc nehradí ani nevracejí. [5] 

 

Celkové složení a množství ZHP pro 1 500 osob: 

� dodávka potravin a osobních potřeb 4 500 ks,  

� náhradní oděv a obuv 1500 souprav (Obrázek 3), 

� spací pytel 1 500 ks,  

� balená pitná voda 13 500 l.  

 
O vydání těchto zásob rozhoduje předseda Správy státních hmotných rezerv na základě 

požadavku krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo určené 

obce.  

 

 
Obrázek 3 Náhradní oděv a obuv [13] 

 
Zásoby pro humanitární pomoc jsou rozděleny ve skladech:  

� sklad A - závod Správy státních hmotných rezerv OPAVAN v Opavě,  

� sklad B – závod Správy státních hmotných rezerv BETES v Jičíně 

� sklad C – sklad Správy státních hmotných rezerv v Plzni.  

 
Ředitel příslušného skladu zajistí, aby do 12 hodin od vydání rozhodnutí předsedy Správy 

byly ZHP v množství uvedeném v rozhodnutí připraveny k expedici. [6] 
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4.6 Výstavba a údržba infrastruktury 

Patří zde: stavby určené pro účely HOPKS ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví 

právnických či podnikajících fyzických osob se zřízeným věcným břemenem státu na ně, 

včetně jejich technického zabezpečení a technologického vybavení, vnitřních rozvodů, 

inženýrských a technologických sítí (počínaje přípojkou k veřejnému rozvodu těchto sítí). 

Dále do oblasti infrastruktury spadají pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící 

pro dopravní obsluhu staveb.  

4.7 Regulační opatření 

„Slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a energií nebo usměrnění 

spotřeby v souladu s krizovými plány. A to v případech, kdy krizová situace nabývá takového 

rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně 

účinné.“ (§ 20 odst.1 zákona č. 241/2000Sb.) a mohou být přijata jen na nezbytně nutnou 

dobu, a to pouze v případě, že stejného účinku není možné dosáhnout jinak. 

 
Regulační opatření připravené v systému HOPKS vyhlašuje: 

� vláda (nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav), 

� krajský hejtman a starostové ORP a UO (stav nebezpečí), 

� guvernér ČNB (stav ohrožení státu, válečný stav). [3][4] 
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5 Bleskové povodně v Moravskoslezském kraji v roce 2009 

Roli Správy státních hmotných rezerv při řešení krizové situace uvedu na konkrétním příkladu 

bleskových povodní, které se staly minulý rok (2009) na přelomu června a července. V této 

kapitole se zaměřuji především na spolupráci jednotlivých orgánů činných v krizovém řízení 

při zdolávání povodní a na poskytování věcným zdrojům, které Správa poskytla 

do postižených krajů ve smyslu výše finančního objemu poskytnuté materiální pomoci.  

5.1 Vznik situace 

Poslední červnové dny do České republiky postupně začala proudit teplá a velmi vlhká 

vzduchová hmota z oblasti Černého moře. Během dnů 22. června. a 23. června ovlivňovala 

území severovýchodní Moravy a Slezska poměrně výrazná teplá fronta přinášející trvalejší a 

místy i vydatnější srážky. Následující dny až do 4. července byly provázeny výraznou 

bouřkovou činností. Vlivem extrémních bouřkových srážek došlo dne 24. června k několika 

lokálním bleskovým povodním, jejichž důsledkem byly rozsáhlé záplavy. Bleskové povodně 

měly devastující účinek především na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Nový Jičín. Zničující charakter neměly jen samotné vodní toky, ale i zvýšené množství vody 

odtékající z půdních povrchů (např. orná půda, louky). 

 
Blesková povodeň je povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém dešti. Za intenzivní 

srážky způsobující bleskovou povodeň se považuje cca 30 mm srážek za hodinu na m2, 

rovněž 45 mm/2h, 55mm/3h a 60 mm/5h i více. [18] Jen pro představu: 24. června v okolí 

Nového Jičína, Bělotína a Hranic na Moravě byly zaznamenány vysoké srážkové úhrny 

přesahující 100 mm/3h. Další významné srážkové úhrny byly téměř po celém regionu severní 

Moravy a Slezska ve dnech 25.června a 26. června. Podobná situace přetrvávala také 

na začátku července, kdy mnohé oblasti v MSK kraji zasáhla druhá povodňová vlna.  

 
Na všech rozvodněných tocích docházelo k ucpávání koryt řek naplaveninami. Spolu 

s prudkým zvyšováním jejich hladin se tyto toky začaly vysokou rychlostí vylévat mimo svá 

koryta vysokou rychlostí. Kombinace enormně rostoucího množství vody a prudkého proudu 

způsobila, že lidé nestíhali opouštět své domovy a uvízli tak na střechách svých domů. Na 

mnoha místech došlo k narušení základních funkcí obcí a to v několika oblastech – narušení 

dopravy, mostních konstrukcí, zaplavení obytných budov a dalších objektů (budovy pak byly 

silně podmáčeny a poškozeny), dále přerušení dodávek elektrické energie, poškození 

plynových potrubí, zatopení studen, které sloužily jako zdroj pitné vody.  
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5.2 Průběh situace 

Dne 24. června v 18 hodin začaly jednotky požární ochrany vyjíždět k čerpání vody ze sklepů. 

O hodinu později už byly zahájeny záchranné a likvidační práce. Krajské operační a 

informační středisko IZS (KOPIS) o situaci průběžně informovalo krajského řídícího 

důstojníka HZS MSK, který se ve 21:30 dostavil na KOPIS a o 15 minut později se dostavil 

i krajský ředitel HZS MSK, který začal ihned koordinovat provádění záchranných prací. 

K řešení vzniklé situace byly nasazeny profesionální i dobrovolné jednotky požární ochrany 

z územního odboru Nový Jičín a dále posily z územních odborů Ostrava, Karviná, Frýdek – 

Místek. Začala se zapojovat i územní střediska záchranné služby a Policie ČR ve spolupráci 

s celní správou ČR. V 1 hodinu ráno dne 25. června krajský ředitel HZS MSK informoval 

hejtmana kraje o zhoršující se situaci. Hejtman kraje rozhodl o svolání Krizového štábu MSK 

a Povodňové komise MSK. Ve 3 hodiny ráno se všichni sešli a hejtman rozhodl o vyhlášení 

stavu nebezpečí pro část území MSK vymezenou správním územím obcí s rozšířenou 

působností (ORP) Kopřivnice, Odry, Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jičín a Bílovec 

(Tabulka 1) na období od 3:30 hodin dne 25. června do 24:00 hodin dne 24. července. 

 
Tabulka 1 Zasažená území bleskovými povodněmi [17] 

 
ORP 

Kopřivnice ORP Odry 
ORP Frenštát 

pod Radhoštěm 
ORP 

Nový Jičín ORP Bílovec 

Kopřivnice Fulnek Bordovice Bartošovice Albrechtičky 
Štramberk Mankovice Frenštát pod Radhoštěm Bernatice nad Odrou Bílovec 
Závišice Vrážné Lichnov Hladké Životice Kujava 
Ženklava  Tichá Hodslavice Studénka 
  Trojanovice Hostašovice  
  Veřovice Jeseník nad Odrou  
   Kunín  
   Mořkov  
   Nový Jičín  
   Rybí  
   Starý Jičín  
   Suchdol nad Odrou  
   Šenov u Nového Jičína  

   Životice u Nového Jičína  
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V rámci operační činnosti JPO bylo ještě území rozděleno do sektorů, které byly vymezeny 

takto: 

� Sektor č.1 – horní tok Jičínky – Mořkov, Životice u NJ, Nový Jičín – část obce Žilina, 

� Sektor č.2 – dolní tok Jičínky – Nový Jičín, Šenov u NJ, Kunín, 

� Sektor č.3 – vodní tok Zrzávka – Hodslavice, Nový Jičín – část obce Bludovice, 

� Sektor č.4 – Jeseník n/O – Jeseník n/O včetně části obce Polouvsí, 

� Sektor č.5 – Fulnek - Hladké Životice, Fulnek - části obce Vlkovice, Jerlochovice a 

Stachovice.  

Celé zasažené území bleskovými povodněmi je znázorněno v mapě (příloha 1). 
 
Dne 25. června probíhaly až do ranních hodin záchranné práce (záchrana a evakuace 

postiženého obyvatelstva), dále pak pokračovaly práce likvidační. Od toho dne se začaly také 

realizovat prvky nouzového přežití (zabezpečení dodávek pitné vody, nouzové ubytování, 

atd.) včetně poskytování humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu. Na základě nařízení 

hejtmana o poskytnutí věcné pomoci se na odstraňování následků záplav začaly podílet také 

právnické a podnikající fyzické osoby a provozovatelé inženýrských sítí (voda, plyn, 

elektrická energie, telekomunikace). Likvidační práce byly ukončeny 5. července jednotkami 

požární ochrany. Ve zbylém období do ukončení krizového stavu probíhaly obnovovací práce, 

na kterých se podílela hlavně Armáda ČR. [17] 

5.3 Činnost složek IZS 

Činnost všech složek IZS řídil a koordinoval na postižených místech velitel zásahu 

hasičského záchranné sboru.  

 
Jednotky HZS a SDH během povodní odčerpávali vodu ze sklepů rodinných domků, 

evakuovali obyvatelstvo, majetek a zvířata. V zatopených prostorách vyhledávali a 

zachraňovali osoby a také kontrolovali vodou zasažené domy a vozidla, jestli se v nich 

nenachází lidé. Z mostů a mostních komunikací odstraňovali naplaveniny a vytahovali 

vozidla z řek. Dále zajišťovali náhradní zásobování elektrickým proudem, potravinami a 

pitnou vodou a také poskytovali humanitární a psychologickou pomoc postiženému 

obyvatelstvu. V neposlední řadě stavěli protipovodňové hráze, zajišťovali činnost Krizového 

štábu MSK a komunikaci s krizovými štáby postižených obcí. 

 
Policie ČR regulovala dopravu a uzavírala příjezd neoprávněným osobám na území 

záplavových oblastí. U evakuovaných objektů zabezpečovala ostrahu a také poskytovala 
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obyvatelstvu velmi potřebnou psychologickou podporu. Pátrala po osobách, které díky 

povodni uvízli v postižených oblastech, přičemž prováděla i letecký průzkum. Dané osoby 

zachraňovala a evakuovala. V nešťastných případech pak měla policie na starost identifikaci 

obětí a zajištění jejich dokumentace. 

 
Územní středisko záchranné služby MSK ošetřovalo a odváželo zraněné a provádělo letecký 

průzkum ohrožených oblastí. V postižených obcích zajišťovalo přítomnost lékaře, 

psychologickou pomoc a obstarávalo léčiva. 

 
Armáda ČR zajišťovala především technickou pomoc. Pomáhala při obnovování území 

postiženého povodněmi, odstraňovala překážky a naplaveniny z komunikací a odvážela je 

pryč z postižené oblasti. Poté rozebírala mostní konstrukce, demolovala zničené domy a 

stavěla provizorní mostní konstrukce. 

  
Celní správa ČR společně s Policií ČR vykonávala činnost spojenou se záchranou osob a 

majetku. Především se jednalo o pomoc handicapovaným osobám při evakuaci a zajišťování 

ostrahy majetku. Také hledala pohřešované osoby, zajišťovala evidenci osob, prohledávala 

nepřístupná místa a objekty a řídila dopravu v dané lokalitě.  

Nasazení sil složek IZS
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Graf 1 Počet nasazených sil složek IZS, zpracováno s využitím [17] 

 
Tento Graf 1 znázorňuje počet zasahujících osob (hasiči, policisté, záchranáři, vojáci a celní 

správa) v jednotlivých dnech při povodních v Moravskoslezském kraji. 
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Graf 2 Nasazení sil složek IZS v jednotlivých dnech, zpracováno s využitím [17] 

5.4 Činnost krizových štábů 

Od doby aktivace krizového štábu (dne 25. června ve 3 hodiny ráno) pracovala redukovaná 

stálá pracovní skupina (SPS) v nepřetržitém provozu až do 1. července do 15 hodin, kdy 

vzhledem ke zklidnění situace byla činnost SPS zredukována na denní režim. Veškerá 

organizační činnost krizového štábu kraje se odehrávala na stálém pracovišti krizového štábu 

(budova Krajského ředitelství HZS MSK, Ostrava-Zábřeh). SPS byla složena z příslušníků 

HZS MSK a z pracovníků krizového řízení Krajského úřadu MSK, které zajišťovalo 

zpracování hlášení pro GŘ HZS ČR. Podle potřeby zasedala Rada MSK, která schvalovala 

opatření realizovaná Moravskoslezským krajem. 

 
Činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu byla zaměřena na: 

� zajišťování speciální techniky a materiálu pro likvidační práce,  

� koordinaci výdeje materiálu ze skladů humanitární pomoci HZS MSK,  

� zajišťování přepravy materiálu do postižených oblastí,  

� zprostředkování sil a prostředků Armády ČR, 

� komunikaci s krizovými štáby dotčených ORP a s nevládními organizacemi 

při koordinaci humanitární pomoci obyvatelstvu, 

� příjem a distribuce nabídek humanitární pomoci od právnických a fyzických osob. 
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V rámci činností stále pracovní skupiny byla zavedena „krizová linka“. Tato linka 

poskytovala informace občanům i organizacím např. o osobách, o situacích na železničních 

tratích, atd. Graf 3 charakterizuje frekvenci příchozích volání na krizovou linku. Vyplývá 

z něj, že největší nárůst příchozích hovorů byl 28. června a 29. června. Naopak od 2. července 

je vidět značný pokles tedy uklidnění situace. 

 

Graf 3 Příchozí volání na krizové linky, zpracováno s využitím [17] 
 
Krizové štáby obcí s rozšířenou působností (Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát p.R., Bílovec a 

Odry) zpracovávaly hlášení o situaci na jejich území a toto hlášení zasílaly na krizový štáb 

kraje. Krizový štáb kraje zasílal dále hlášení na GŘ HZS ČR cestou operačního střediska IZS 

MSK. S ohledem na rozsah následků pracoval krizový štáb ORP Nový Jičín v nepřetržitém 

režimu činností v rámci stále pracovní skupiny krizového štábu až do 3. července poté byla 

jeho činnost zredukovaná na denní režim. Ostatní krizové štáby ORP byly svolávány dle 

potřeby na společné schůze, a to pouze za účelem předání informací. [17]  
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5.5 Následky povodní v Moravskoslezském kraji 

Celkové náklady na obnovu majetku státu, kraje, obcí, podnikajících subjektů po povodních 

v Moravskoslezském kraji činily 3 152 374 tisíc Kč. Provedlo se 39 úplných demolic 

rodinných domů a 18 demolic jiných stavení. Bylo zachráněno 138 osob, 305 evakuováno a 

9 osob přišlo o život (5 osob utonulo a další 4 osoby zemřely v důsledku krizové situace). 

 
Ministerstvo financí ČR uvolnilo pro Moravskoslezský kraj částku 24 000 000 Kč. Tyto 

finance byly použity na odstranění následků škod na věcném majetku obcí, dále jako pomoc 

v hmotné nouzi a na sociální dávky občanům. Vzhledem k celkovému rozsahu škod a nutných 

přijatých opatření, která byla finančně náročná požádal kraj ministerstvo financí o dotaci 

ve výší 10 000 000 Kč. Dotace byla využita na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti 

s přijatými opatřeními. [17] 

5.6 Hospodářské opatření pro krizové stavy 

V rámci HOPKS byly realizovány požadavky na pohotovostní zásoby Správy státních 

hmotných rezerv. Podle usnesení vlády České republiky č. 867 mohla Správa poskytnout 

bezplatně hmotné rezervy pro potřeby složek integrovaného záchranného systému při zásahu 

na postiženém území a pro přímou humanitární pomoc. Tato bezplatná hmotná pomoc měla 

své časové omezení, a to po dobu trvání povodňové situace, nejdéle však do 31. července 

2009. Vláda dále souhlasila s poskytnutím zařízení, materiálu a prostředků z pohotovostních 

zásob formou výpůjčky na dobu tří měsíců nebo předáním do spotřeby a trvalého využití. 

Výjimku tvoří mostní provizoria, která lze poskytnout formou výpůjčky na dobu nejvýše tří 

let. Všechny tyto úkoly uložila vláda předsedovi Správy zabezpečit ve spolupráci 

s místopředsedou vlády, ministrem obrany a ministry vnitra, dopravy, zemědělství a 

ministryní zdravotnictví. [19] 

5.6.1 Role Správy při řešení krizové situace 

Správa nabídla hejtmanovi Moravskoslezského kraje materiální pomoc pro postižené oblasti 

tohoto kraje v rámci její působnosti. Následně aktivovala stálou službu Krizového štábu 

Správy, tak aby postižené obce mohly žádat o zásoby humanitární pomoci. Byl aktivován 

sklad (závod OPAVAN), kde jsou zásoby humanitární pomoci uloženy. O tyto zásoby žádá 

krajský nebo obecní úřad a o vydání těchto zásob rozhoduje předseda SSHR. Za hospodaření 

a rozdělení těchto zásob odpovídá hejtman kraje (povinnost organizovat a koordinovat 
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humanitární pomoc pro postižené osoby mu ukládá krizový zákon nebo starosta určené obce 

nebo obce s rozšířenou působnosti.  

 
Tabulka 2 znázorňuje požadavky od krizového štábu krajského úřadu MSK a Ministerstva 

dopravy ČR na pohotovostní zásoby pro Moravskoslezský kraj.  

 
Tabulka 2 Pohotovostní zásoby pro Moravskoslezský kraj, zpracováno s využitím [21] 

 

Požadavek  Předmět dodání 
Hodnota  

[v tis. Kč] 
Krizového štábu krajského úřadu  30 ks protipovodňových vaků 715 
Krizového štábu krajského úřadu  3 ks přívěsů na pitnou vodu 718 
Ministerstva dopravy ČR 15 bm náhradního přemosťování 364 

Ministerstva dopravy ČR 
montážní pomůcky pro výstavbu 
náhradního přemosťování 

101 

Ministerstva dopravy ČR 27 bm náhradního přemosťování 601 
Ministerstva dopravy ČR 15 bm náhradního přemosťování 364 

Ministerstva dopravy ČR 
montážní pomůcky pro výstavbu 
náhradního přemosťování 

93 

Ministerstva dopravy ČR 2 x 21 bm náhradního přemosťování 982 
Ministerstva dopravy ČR 18 bm náhradního přemosťování 428 

Ministerstva dopravy ČR 
montážní pomůcky pro výstavbu 
náhradního přemosťování 

135 

Ministerstva dopravy ČR 24 bm náhradního přemosťování 554 
Suma  5 055 

 
Další dvě tabulky (Tabulka 3 a Tabulka 4) uvádějí požadavky na pohotovostní zásoby 

z jiných postižených krajů (Olomoucký a Ústecký), které blesková povodeň také zasáhla.  

 
Tabulka 3 Pohotovostní zásoby pro Olomoucký kraj, zpracováno s využitím [21] 

 

Požadavek  Předmět dodání 
Hodnota 

[v tis. Kč] 
Krizového štábu krajského úřadu  4 ks nádrží na pitnou vodu  1 998 

Krizového štábu krajského úřadu 
7 ks nádrží na pitnou vodu a 2 ks přívěsů 
na pitnou vodu 

1 874 

Ministerstva dopravy ČR 21 bm náhradního přemosťování 495 

Ministerstva dopravy ČR 
montážní pomůcky pro výstavbu 
náhradního přemosťování 

97 

Ministerstva dopravy ČR 18 bm náhradního přemosťování 424 
Ministerstva dopravy ČR 18 bm náhradního přemosťování 428 
Ministerstva dopravy ČR 21 bm náhradního přemosťování 481 

Ministerstva dopravy ČR 
montážní pomůcky pro výstavbu 
náhradního přemosťování 

106 

Ministerstva dopravy ČR 2 x 12 bm náhradního přemosťování 616 

Suma  6 519 
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Tabulka 4 Pohotovostní zásoby pro Ústecký kraj, zpracováno s využitím [21] 

 

Požadavek  Předmět dodání 
Hodnota 

[v tis. Kč] 
MV-GŘ HZS ČR 99 ks vysoušečů MOL 46 4 841 
Ministerstva dopravy ČR 15 bm náhrad. přemosťování 369 

Ministerstva dopravy ČR 
montážní pomůcky pro výstavbu 
náhradního přemosťování 

92 

Ministerstva dopravy ČR 18 bm náhradního přemosťování 497 
Ministerstva dopravy ČR 21 bm náhradního přemosťování 562 
Ministerstva dopravy ČR 21 bm náhradního přemosťování 433 

Ministerstva dopravy ČR 
montážní pomůcky pro výstavbu 
náhradního přemosťování 

108 

Suma  6 902 
 

Srovnání jednotlivých kraj ů [v tis. K č]
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Graf 4 Srovnání jednotlivých krajů [v tis. Kč], zpracováno s využitím [21] 

 
Graf 4 znázorňuje srovnání finančních hodnot pohotovostních zásob, které Správa poskytla 

jednotlivým krajům při bleskových povodních v roce 2009.  

 
Tabulky 2, 3 a 4 obsahují finanční hodnoty pohotovostních zásob v jednotlivých krajích, ale 

neobsahují pohonné hmoty a vysoušeče, které Správa poskytla jednotkám HZS ve všech 

postižených krajích. Ze zdroje [21] nelze přesně určit, jaká část těchto státních hmotných 

rezerv byla poskytnuta pro který kraj, a proto jsem tyto finanční hodnoty zpracovala 

samostatně do tabulky 5 a vytvořila Graf 5, ve kterém jsem rozdělila finance podle věcných 

zdrojů. 
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Tabulka 5 SHR pro všechny postižené kraje, zpracováno s využitím [21] 
 

Požadavek  Předmět dodání Hodnota 
[v tis. Kč] 

MV-GŘ HZS ČR 282 ks vysoušečů vzduchu 10 845 

MV-GŘ HZS ČR 
175 000 l motorové nafty, 38 000 l 
automobilového benzínu  

6 000 

MV-GŘ HZS ČR 26 000 l motorové nafty 2 555 
Suma  19 400 
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Graf 5 Rozdělení financí podle věcných zdrojů, zpracováno s využitím [21] 

 
 
Správa v rámci povodní 2009 poskytla:  

� 381 ks vysoušečů v hodnotě 15 686 tis. Kč,  

� 239 000 l pohonných hmot v hodnotě 8 555 tis. Kč, 

� 17 ks prostředků náhradního přemosťování + s nimi související montážní pomůcky 

pro výstavbu náhradního přemosťování v hodnotě 8 330 tis. Kč, 

� 16 ks prostředků pro zajištění pitné vody v hodnotě 4 590 tis. Kč, 

� 30 ks protipovodňových vaků v hodnotě 715 tis. Kč.  

 
Správa poskytla krajům postiženým bleskovými povodněmi státní hmotné rezervy v celkové 

hodnotě 37 878 tisíc Kč. (Podrobný přehled požadavků na SHR poskytuje příloha 2) 
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6 Závěr 

Správa státních hmotných rezerv vytváří v systému nouzového hospodářství kromě státních 

hmotných rezerv strategického významu i rezervy určené k řešení následků přírodních 

katastrof, technologických havárií a jiných typových krizových situací. V případě mimořádné 

události velkého rozsahu nejsou schopny orgány působící v systému hospodářských opatření 

pro krizové stavy samy vyřešit následky škod. I proto byl vytvořen institut úřadu Správy 

státních hmotných rezerv, jehož úkolem je tyto situace řešit. Česká republika uvolňuje 

každoročně ze svého státního rozpočtu finance (uvolněné finance jsou součástí rozpočtové 

kapitoly 374) na budování pohotovostních zásob, které se využívají při krizových situacích, 

jakými byly např. bleskové povodně v roce 2009. 

 
O uvolnění státních hmotných rezerv rozhoduje vláda. Správa státních hmotných rezerv 

na základě požadavků krajských a obecních úřadů vydává zásoby ze svých skladů se 

souhlasem předsedy Správy. Za hospodaření a rozdělení těchto zásob na postižených místech 

odpovídá hejtman kraje nebo starosta určené obce nebo obce s rozšířenou působností. 

 
Správa státních hmotných rezerv dbá na provázanost krizových plánů ústředních správních 

úřadů a krajů v oblasti věcných zdrojů. Rovněž aktivně ovlivňuje příslušná ministerstva 

s cílem doplňovat pohotovostní zásoby, jejichž potřebnost se prokázala při řešení skutečných 

krizových situací. Dále klade důraz na tvorbu pohotovostních zásob pro složky integrovaného 

záchranného systému. Zásoby, pro které není perspektivní využití nebo jejichž technický stav 

neodpovídá normám a požadavkům současného rozvoje technologií, jsou odprodávány.  

 
Tato práce je zaměřena na činnost Správy stáních hmotných rezerv v oblasti hospodářských 

opatření při řešení krizových stavů. Podle mého názoru je připravenost jednotlivých orgánů 

činných v krizovém řízení nejdůležitější pro první minuty a hodiny po vzniku krizové situace. 

Povodně 2009 tuto připravenost opět prověřily. Složky IZS koordinovaly záchranné a 

likvidační práce. Krizový štáb kraje zajišťoval techniku a materiál pro likvidační práce, jejich 

přepravu a komunikaci s krizovými štáby postižených obcí. V práci uvádím srovnání 

finančních hodnot pohotovostních zásob, které Správa státních hmotných rezerv poskytla 

do jednotlivých krajů postižených povodněmi. Celková suma za poskytnuté pohotovostní 

zásoby dosáhla hodnoty 37 878 tisíc Kč.  
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Tabulka 6 Seznam použitých zkratek 
 

Zkratka Celý název 
ČNB Česká národní banka 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
HOPKS Hospodářské opatření pro krizové stavy 
HS Havarijní služby 
HZS Hasičský záchranný sbor 
HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
IZS Integrovaný záchranný systém 
JPO Jednotky požární ochrany 
JSDH Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
KOPIS Krajské operační a informační středisko 
KŠ Krizový štáb 
KÚ Krajský úřad 
MD Mobilizační dodávka 
MSK Moravskoslezský kraj 

MV-GŘ HZS ČR 
Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství  
Hasičského záchranného sboru České republiky 

ND Nezbytná dodávka 
ORP Obec s rozšířenou působností 
OS Ozbrojené síly 
OSB Ozbrojené bezpečnostní sbory 
SDH Sbor dobrovolných hasičů 
SHR Státní hmotné rezervy 
SPS Stálá pracovní skupina 
SPS KŠ MSK Stálá pracovní skupina krizového štábu Moravskoslezského kraje 
SSHR Správa státních hmotných rezerv 
SÚ Správní úřad 
UO  Určená obec 
ÚSÚ Ústřední správní úřad 
ZHP Zásoby humanitární pomoci 
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