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1 Úvod 

Při vzniku krizové situace je na orgány krizového řízení vyvíjen obrovský tlak. Pracují 

s velkým množstvím a rozsahem informací a očekává se od nich rychlé a efektivní 

rozhodování. Aby orgány takto nastavená kritéria splnila, bylo nutné vytvořit pomocí 

výpočetní techniky softwarový nástroj, který by jim pomáhal se správně a účinně rozhodovat 

při řešení krizových situací. Pro potřeby orgánů krizového řízení v oblasti hospodářských 

opatření pro krizové stavy vytvořila Správa státních hmotných rezerv informační systém 

ARGIS. 

ARGIS je informační systém pro plánování civilních zdrojů, které jsou důležité 

pro překonávání krizových situací. Systém provozuje a rozvíjí Správa státních hmotných 

rezerv. ARGIS slouží jako informační podpora pro orgány krizového řízení od úrovně obcí 

s rozšířenou působností přes kraje až po ústřední správní úřady. Jde o nástroj podporující 

zajišťování věcných zdrojů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. S pomocí 

systému mohou orgány krizového řízení vytvářet plány nezbytných dodávek a vést přehled 

o dodávkách a jejich dodavatelích ve svém správním obvodu. S příchodem systému ARGIS 

se zjednodušilo uchovávání a aktualizování informací, které jsou důležité pro potřeby orgánů 

krizového řízení při řešení krizových situací. 

Cílem mé práce je popsat úlohy informačního systému ARGIS v systému krizového 

managementu ČR. Ve své práci nejprve nastíním systém hospodářských opatření pro krizové 

stavy. V následující kapitole se zaměřím na Správu státních hmotných rezerv, jako 

provozovatele informačního systému ARGIS. Poté do práce zahrnu postup při plánování 

věcných zdrojů, který slouží k rychlejšímu zdolávání krizových stavů. V neposlední řadě 

popíší jednotlivé funkce informačního systému společně s rozdílnými pravomocemi 

jednotlivých úrovní orgánu krizového řízení v systému ARGIS. 
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2 Rešerše 

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

předpisů. 

Zákon upravuje působnost Správy státních hmotných rezerv jako ústředního orgánu státní 

správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS). 

 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje přípravu HOPKS a přijetí hospodářských opatření pro vyhlášení těchto 

stavů. Stanovuje, jak kompetence vlády a správních úřadů, tak práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob při přípravě a přijetí HOPKS. 

 

KAHL, Jiří, et al. Hospodářská opatření pro krizové stavy: modul H. 1. Praha: MV -

 generální ředitelství HZS ČR, 2008. 32 s. ISBN 978-80-86640-90-7. 

Publikace je určena jako studijní materiál pro zaměstnance územních samosprávních celků, 

kteří se podílejí na přípravě a realizaci HOPKS. Je zaměřena na objasnění HOPKS 

v bezpečnostním systému ČR, legislativní základy systému, poskytuje základní informace 

o plánování věcných zdrojů a jejich vyžadování za krizových situací. 

 

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

ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb. 

Vyhláška upravuje zmocnění Správy státních hmotných rezerv (dále jen SSHR). Stanovuje 

také úkoly SSHR. 
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3 Systém hospodářských opatření pro krizové stavy 

Pro řešení krizových situací bylo nutné vytvořit systém, který by přispíval ke zdárnému 

řešení těchto situací. Takovým systémem je právě systém HOPKS. Systém HOPKS umožňuje 

správním úřadům: 

 ujasnit si věci, které jsou pro nastalou situaci zapotřebí, 

 zabezpečit materiály a služby u právnických a podnikajících fyzických osob, 

 vytvořit dostatečné pohotovostní zásoby. 

Pomocí systému HOPKS jsou správní úřady schopny dostatečně se připravit na řešení 

krizových situací. Správní úřad přijímá organizační, materiální nebo finanční opatření, 

aby mohl překonat některý z krizových stavů (dále jen KS). Tento systém neodmyslitelně 

patří k bezpečnostnímu systému ČR. Cílem systému HOPKS je podle zákona
1
: 

 uspokojení základních životních potřeb fyzických osob na území ČR, tím se má 

na mysli, aby fyzické osoby přežily KS bez těžké újmy na zdraví, 

 podpora činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských 

záchranných sborů (dále jen HZS) a havarijních služeb, 

 podpora výkonu státní správy. 

Tyto úkoly musí zajišťovat obecní, krajské a ústřední správní úřady v daném rozsahu. 

Systém HOPKS zahrnuje dva základní principy krizového managementu. První je princip 

subsidiarity, což znamená, že nastalou krizovou situaci řeší orgány na nižší úrovni (obecní 

a krajské úřady), poté co jim nestačí síly a prostředky, se do situace zapojí orgány na úrovni 

vyšší. Druhým principem je princip kontinuity. To znamená, že nezbytná dodávka (dále jen 

ND) se cílovým skupinám dodávají způsobem, který je běžný pro období mimo KS, 

ale pokud se nestačí zajišťovat běžným způsobem, přistupuje se ke způsobu nestandardnímu 

(např.: dodávky ze státních hmotných rezerv, pomoc od jiných států, atd.). [1], [2], [4] 

Systém HOPKS zahrnuje pět částí, které jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

                                                 
1
 Zákon č 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 
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Obrázek 1: Rozdělení systému HOPKS [2] 

3.1 Systém nouzového hospodaření 

Základním cílem tohoto systému je, aby ND pro uspokojení potřeb obyvatel, podporu 

HZS, havarijních služeb a podporu veřejné správy probíhaly za KS jako v období mimo KS. 

Základní způsob zajišťování ND je od podnikatelů, kteří tyto dodávky využívají k běžné 

podnikatelské činnosti. Dalším způsobem jejich zajištění je z vytvořených zásob, které vlastní 

SSHR. Pro tento účel jsou zřízeny pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc. 

Pohotovostní zásoby jsou materiály a výrobky pro zajištění potřeb obyvatel, havarijních 

služeb a HZS po vyhlášení KS, které nelze zajistit běžným způsobem. O použití těchto zásob 

rozhoduje ústřední správní úřad (dále jen ÚSÚ), který dal požadavek na vytvoření 

pohotovostních zásob. O použití může taktéž rozhodnout krajský úřad v případě, že: 

 má pohotovostní zásoby vytvořeny na svém správním území, 

 zásoby zahrnul do svého plánu nezbytných dodávek (dále jen PND) a 

 tyto zásoby byly použity pro bezprostřední odvrácení ohrožení života a zdraví 

obyvatel. 

Musí však o tomto rozhodnutí nejdéle do tří dnů informovat SSHR a tyto zásoby vrátit 

nejdéle do patnácti dnů od zrušení KS. 

Zásoby pro humanitární pomoc jsou materiály a výrobky, které jsou poskytovány 

fyzickým osobám, jež utrpěly vážnou materiální ztrátu způsobenou krizovou situací. Zásoby 

vytváří SSHR. Tato pomoc je bezplatná. Požádat o ní může hejtman kraje, starosta obce 

s rozšířenou působností (dále jen ORP) nebo starosta určené obce. [1], [2], [4] 
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3.2 Systém hospodářské mobilizace 

Jedná se organizační, materiální, personální a jiná opatření, kterými se zabezpečují 

ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory za stavu ohrožení státu nebo za válečného 

stavu. Za tyto opatření jsou odpovědné ÚSÚ, které dané ozbrojené složky řídí. V případě 

realizace mobilizační dodávky hradí tuto dodávku její objednavatel, tím je zpravidla 

Ministerstvo obrany. [1], [2], [4] 

3.3 Státní hmotné rezervy 

Jsou to zásoby polotovarů, materiálů, surovin a výrobků zajišťujících obranyschopnost 

a obranu státu, ochranu životně důležitých zájmů státu, zajišťování ND, humanitární pomoc 

a odstranění následků krizových situací. Z hlediska použití rozlišujeme hmotné rezervy, 

mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc. 

 Hmotné rezervy jsou utvářeny především na základě požadavků z krizových plánů. 

Z těchto požadavků se utváří seznam zboží včetně jeho množství. Hlavní složkou 

rezerv se staly zásoby ropy a ropných produktů. Hmotné rezervy jsou určené 

k zajištění obranyschopnosti a obrany státu, k zabezpečení životně důležitých 

hospodářských zájmů státu a k odstranění následků krizových situací. [2] 

 Mobilizační rezervy jsou vybrané suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje, 

speciální prvky výrobní technologie a jiné majetkové hodnoty sloužící k zabezpečení 

smluvních závazků mobilizačních dodávek. [2] 

 Pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc jsou podrobněji rozebrány 

v kapitole 3. 1. 

3.4 Infrastruktura 

K zajištění HOPKS je také velice důležitá výstavba a údržba infrastruktury. Mezi 

infrastrukturu k zajištění HOPKS patří: 

 stavby určené pro HOPKS, které vlastní ČR a s nimiž má právo hospodařit správní 

úřad, 

 stavby ve vlastnictví právnických a podnikajících fyzických osob a k nimž má ČR 

zřízeno věcné břemeno, 

 technické zabezpečení staveb vnitřními rozvody inženýrských a telekomunikačních 

sítí, počínaje přípojkou k veřejnému rozvodu těchto sítí, 

 technologické vybavení staveb, 
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 pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící pro dopravní obslužnost 

staveb. 

Požadavky na výstavbu infrastruktury vyplývají z krizových plánů a jsou hrazeny 

z rozpočtové kapitoly SSHR. Údržbu staveb zajišťuje správní úřad hospodařící s danou 

stavbou. [1], [4] 

3.5 Regulační opatření 

Tato opatření slouží k usměrnění spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a energií 

v souladu s krizovými plány. Jedná se o případy, kdy krizová situace nabyla takového 

rozsahu, že to nelze vyřešit jiným způsobem. Regulační opatření mohou být vyhlášeno pouze 

na dobu nezbytně nutnou. Právo vyhlásit regulační opatření může vláda, guvernér České 

národní banky, hejtman kraje, starosta ORP nebo starosta určené obce. [1], [4] 
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4 Správa státních hmotných rezerv 

SSHR je zřízena podle zákona
2
. SSHR je ústřední orgán, který se zabývá HOPKS 

a státními hmotnými rezervami. Působnost SSHR je upravena zákonem
3
. Zásady její činnosti 

a organizace jsou uvedeny ve Statutu SSHR, který byl schválen usnesením vlády ČR
4
. 

Na obrázku č. 2 je znázorněno organizační schéma SSHR. [5]  

 

Obrázek 2:Organizační schéma SSHR [5] 

4.1 Organizace SSHR 

V čele SSHR je předseda. Předsedu jmenuje a odvolává, na návrh ministra průmyslu 

a obchodu po dohodě s ministerstvem financí, vláda. Předseda řídí SSHR a odpovídá za její 

                                                 
2
 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3
 Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Usnesení vlády ČR ze dne 3. prosince 2001 č. 1293 + P, o statutu Správy státních hmotných rezerv, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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činnost. Pracuje s majetkem státu, proto je jako vedoucí organizační složky státu povinen činit 

úkony podle zákona
5
. 

Předseda má právo si zvolit svého zástupce, který ho v době své nepřítomnosti zastupuje. 

V případě nepřítomnosti předsedy má zástupce v plném rozsahu jeho práva, povinnosti 

a odpovědnosti mimo těch, které si předseda vyhradil. 

SSHR tvoří ústředí se sídlem v Praze a účelové organizační jednotky. Ústředí zajišťuje 

činnosti uvedené v kapitole 4. 3 a skládá se z útvarů, jejichž působnost a náplň práce jsou 

uvedené v organizačním řádu SSHR. Účelovými jednotkami jsou skladové základny. Jejich 

úkolem je zabezpečit skladování a ochraňování státních hmotných rezerv. [3], [7] 

4.2 Působnost SSHR 

Základní poslání SSHR upravují tři právní předpisy
6
, ve kterých jsou určeny činnosti 

pro oblast hospodářských opatření, oblast státních hmotných rezerv a oblast ropné 

bezpečnosti. [5] 

4.2.1 Oblast hospodářských opatření 

 V této oblasti působí dva odbory. Odbor koncepce a koordinace hospodářských opatření 

a odbor příprav hospodářských opatření.  

Odbor koncepce a koordinace hospodářských opatření: 

 připravuje koncepci SSHR v oblasti HOPKS a pro tato opatření zajišťuje přípravu 

politiky jako informační podporu, 

 při tvorbě a uplatnění celostátní politiky HOPKS zaujímá koordinační činnost vůči 

odborným orgánům ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných 

celků, 

 v jeho kompetenci je také kontrola příprav a prověřování účinnosti plánovaných 

HOPKS u správních úřadů a u orgánů uzemní samosprávy, 

 provádí dozor výkonu státní správy v oblasti HOPKS, 

 v oblasti HOPKS připravuje návrhy právních předpisů, 

 pro pracovníky orgánů krizového řízení organizuje odborné profesní vzdělávání, 

                                                 
5
 §7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6
 Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti SSHR, zákon č. 241/2000 Sb., o HOPKS, 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), ve znění pozdějších předpisů. 
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 zajišťuje analytickou činnost pro oblast HOPKS a slouží jako poradní orgán ÚSÚ 

a územně samosprávným celkům při navrhování právních předpisů, které danou 

problematiku upravují, 

 je kontaktním místem pro systém priorit a přidělování zdrojů a 

 spolupracuje s Výborem pro průmyslové plánování NATO. 

Obor příprav hospodářských opatření: 

 připravuje koncepci SSHR v oblasti tvorby, ochrany, plánování a skladování 

mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc, 

 společně s ÚSÚ pracuje na Plánech vytváření civilních zdrojů (dále jen PVCZ), které 

jsou důležité pro bezpečnost ČR, 

 dohlíží nad používáním mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob a zásob 

pro humanitární pomoc při KS, 

 ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky (dále jen MV ČR) se podílí 

na poskytování materiálů humanitární pomoci do zahraničí a naopak přebírání této 

pomoci, 

 při přidělování ND zjišťuje jejich účelnost a účinnost, 

 prověřuje efektivnost příprav HOPKS u správních úřadů a subjektů hospodářské 

mobilizace, 

 jmenuje subjekty hospodářské mobilizace, 

 zajišťuje koordinaci v oblasti operační přípravy státního území a Národního systému 

reakce na krize, 

 zabezpečuje prodej, nákup, obnovy, záměny, půjčky, pronájem, financování, 

odstranění, skladování a ochranu mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob a zásob 

pro humanitární pomoc, pro tyto rezervy a zásoby zajišťuje smluvní závazky k jejich 

ochraně a udává technické podmínky jejich skladování a užívání za krizových situací, 

 kontroluje dodržování těchto závazků a 

 podílí se na zpracování návrhů právních předpisů v systému HOPKS. [5] 

4.2.2 Oblast státních hmotných rezerv 

Státní hmotné rezervy jsou zdroje surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve vlastnictví 

státu. Právo na jejich hospodaření má SSHR. Veškeré financování těchto zdrojů je hrazeno 

z rozpočtové kapitoly SSHR. Zásoby jsou určené pro zabezpečení obranyschopnosti a obrany 

státu, k zajištění životně důležitých hospodářských zájmů, k zabezpečení ND a pro odstranění 
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následků krizových situací. U státních hmotných rezerv rozlišujeme 4 typy, kterými jsou 

hmotné rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc. 

Tyto jsou rozebrány v kapitolách 3. 1 a 3. 3. [1] 

4.2.3 Oblast ropné bezpečnosti 

V této oblasti působí oddělení ropné bezpečnosti a statistiky. Oddělení se zabývá 

plánováním krizových situací v období stavů ropné nouze, které vznikly omezením 

nebo zastavením dodávek ropy a ropných produktů do ČR. Zabezpečuje realizaci mezinárodní 

spolupráce za stavů ropné nouze. Spolupracuje s českým ropným průmyslem. Dále připravuje 

a realizuje metodické nácviky pro řešení stavů ropné nouze a zapojuje se do cvičení 

provozovaných mezinárodními organizacemi, ve kterých má ČR členství. Zpracovává Typový 

plán krizové situace „Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu“. [5] 

4.3 Činnost SSHR 

SSHR: 

 podle zákona
7
 zpracovává ve spolupráci s dalšími ÚSÚ koncepci systému HOPKS 

a koncepci systému státních hmotných rezerv podle zákona
8
, v těchto oblastech 

rozebírá výsledky, přijímá a provádí opatření k řešení daných problémů, 

 návrhy na opatření, které se týkají jednotlivých oblastí HOPKS a státních hmotných 

rezerv předkládá vládě, 

 má na starosti realizaci zabezpečování finančních prostředků pro přípravy na HOPKS, 

 jménem státu zajišťuje nakládání a pořizování státních hmotných rezerv, 

 podle zákona
9
 zabezpečuje úkoly související se stavy ropné nouze, 

 zabezpečuje koordinaci příprav HOPKS u příslušných správních úřadů, 

 ve spolupráci s dalšími orgány státní správy připravuje právní předpisy a v poli své 

působnosti zpracovává návrhy právních předpisů, 

 spolupracuje se Státním zemědělským investičním fondem při termínech a objemech 

doplňování zemědělských výrobků do hmotných rezerv a při jejich uvolnění 

pro vnitrostátní trh i pro případný export, 

                                                 
7
 Zákon č. 241/2000 Sb., o HOPKS. 

8
 Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti SSHR. 

9
 Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy. 
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 podle zvláštních právních předpisů
10

 provádí kontroly a na jejich základě ukládá 

příslušné sankce, 

 podílí se na zpracování podkladů a vypracování návrhů k mezinárodním smlouvám, 

 v mezinárodních organizacích zastupuje ČR, 

 podílí se na zabezpečování úkolů vyplývajících z členství v mezinárodních 

organizacích, 

 je provozovatel informačního systému pro plánování civilních zdrojů a zajišťuje 

školení a odbornou pomoc uživatelům tohoto systému, 

 ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, které se zabývají problematikou krizového 

řízení, zajišťuje odbornou přípravu a vzdělávání zaměstnanců, kteří se problematikou 

HOPKS zabývají a 

  zabezpečuje také výzkum v oblasti HOPKS. [7] 

4.4 Přehled metodik vydaných SSHR 

SSHR zpracovává a vydává v souladu se svou působností různé metodické příručky. 

Seznam vydaných příruček je uveden v tabulce 1. [5] 

                                                 
10

 §7 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti SSHR, § 9 a § 10 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, 

§ 24 a § 25 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS. 
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Tabulka 1: Seznam vydaných metodik zpracováno s využitím[5] 

Název metodiky Stručný popis metodiky 

Metodické pokyny pro přípravu a realizaci 

regulačních opatření v systému HOPKS 

Jedná se o pomůcku orgánů krizového řízení. 

Cílem je doporučit těmto orgánům postupy 

při plánování, organizaci a realizaci 

regulačních opatření a zajistit jejich 

provázanost za všech KS. 

Metodika činnosti při plánování a zajišťování 

ND v systému HOPKS – Krajské úřady, 

hasičské záchranné sbory kraje, obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností, určené obce 

Zabývá se činností krajských úřadů, HZS 

krajů, obecních úřadů ORP a určených obcí 

v oblasti HOPKS. 

Metodika činnosti při plánování a zajišťování 

ND v systému HOPKS – Právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby 

Zabývá se postupem právnických 

a podnikajících fyzických osob 

při zajišťování mobilizačních dodávek. 

Metodika činnosti při plánování a zajišťování 

ND v systému HOPKS – ÚSÚ a jiné správní 

úřady 

Zabývá se činností ÚSÚ v oblasti HOPKS. 

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů 

za krizové situace 

Jedná se o jednotný postup orgánů krizového 

řízení při vyžadování ND za krizové situace 

po vyhlášení KS. 

Přílohy k metodice pro právnické 

a podnikající fyzické osoby 

 

Přílohy k metodice ÚSÚ  

Přílohy k metodice krajských a obecních 

úřadů 
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5 Systém plánováni věcných zdrojů 

5.1 Charakteristika věcných zdrojů 

Věcnými zdroji se rozumí suroviny, výrobky, práce nebo služby, bez kterých nelze 

překonat krizové stavy.  

Pro řešení krizových situací budou používány, jak zdroje organické, tak i zdroje civilní. 

Organickými zdroji se rozumí zdroje ve vybavení složek podílejících se na zajišťování vnitřní 

a vnější bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a složek zasahujících při vzniku a likvidaci MU. 

Zdroje civilní lze rozlišit do tří kategorií: 

 využití zdrojů od právnických a podnikajících fyzických osob, 

 předem připravené výrobky v systému hospodářské mobilizace, 

 vytvoření státních hmotných rezerv. 

Dalšími zdroji, se kterými je možno počítat při krizových situací, jsou zdroje doplňkové. 

Tyto zdroje však nelze plánovat předem. Jsou tvořeny materiálem poskytovaným 

humanitárními organizacemi, které působí v ČR, popřípadě materiální pomocí od jiných 

států. [9] 

5.2 Systém plánování civilních zdrojů 

Orgány krizového řízení jsou povinni civilní zdroje předem plánovat. Tyto civilní zdroje 

jsou určeny především k zajištění bezpečnosti ČR. Plánování probíhá ve dvouletých cyklech. 

V prvním cyklu (tzn. v lichém roce) formulují správní úřady své požadavky na ND 

a podle vyhlášky 
11

 je zajišťují u právnických a podnikajících osob na území svého správního 

obvodu.  

Jiné správní úřady vznášejí své požadavky k zajištění úkolů vyplývajících z krizových 

plánů u krajských úřadů. Požadavky, které nelze zajistit na území daného krajského úřadu, 

řeší správní úřady se svým nadřízeným ÚSÚ.  

U ÚSÚ uplatňuje své požadavky také krajský úřad, který ve svém správním obvodu 

nenalezne vhodného dodavatele. Do požadavku zahrne i požadavek, který u něho uplatnil jiný 

správní úřad. 

                                                 
11

 §1 vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Pokud není zajištěn dodavatel ND ani na území státu, předloží ÚSÚ požadavky 

na vytvoření odpovídající dodávky v rámci státních hmotných rezerv, které uplatní u SSHR. 

Ve druhém cyklu (tzn. v sudém roce) posuzuje SSHR předložené požadavky s ohledem 

na předpokládané finanční možnosti. Připraví návrh PVCZ a předkládá ho orgánům 

bezpečnostních struktur k projednání. Po jejich vyjádření zpracuje finální verzi PVCZ, která 

je po schválení předsedou SSHR realizována v následujících letech. [8], [9] 

Systém plánování civilních zdrojů jsem převedl do schématu, které je zobrazeno 

na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3: Schéma systému plánování civilních zdrojů 

5.3 Postup plánování ND 

Požadavky na ND, které vyplývají z operačních plánů, musí být zajištěny ještě 

před vznikem krizové situace. ND se zajišťují pomocí plánů nezbytných dodávek, plánů 

hospodářské mobilizace a pomocí informačního systému ARGIS. [9] 

Plán nezbytných dodávek je definován v zákoně
12

 jako samostatná část krizového plánu 

zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodaření. [4] 

Pro zpracování PND je nutné provést analýzu možných ohrožení daného území. Tuto 

analýzu provede zpracovatel na území, jež spravuje. Na základě analýzy vytvoří zpracovatel 

                                                 
12

 §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS. 
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seznam ND a vyhledá vhodné dodavatele těchto dodávek. Poté krajský úřad osloví 

prostřednictvím HZS kraje vhodné dodavatele a vyžádá tak od nich potřebné údaje, které 

zapracuje do svých PND. Při nenalezení vhodného dodavatele uplatňuje krajský úřad 

požadavky u ÚSÚ. Ten na základě analýzy možných ohrožení vytvoří seznam ND, ve kterém 

uplatní také požadavky jiných správních úřadů. Prověří, zda je možné tyto požadavky zajistit 

na území státu. Pokud se nalezne na území státu dodavatel, který je schopný požadovanou 

dodávku zajistit, lze ho zařadit do PND. V případě nezajištění požadavků tímto způsobem, 

posoudí, zda je ND opravdu nepostradatelná, a na základě vyhodnocení výsledku zpracuje 

návrh na vytvoření pohotovostních zásob, který uplatňuje u SSHR. Celý postup jsem převedl 

do algoritmu, který je znázorněn na obrázku č. 4. 

Obsah tohoto plánu je detailně popsán ve vyhlášce
13

. Příklad PND společně s legendou 

k jednotlivým sloupcům je uveden v Příloze č. 1. – Plán nezbytných dodávek krajského 

úřadu. [9] 

 

 

Obrázek 4: Algoritmus plánování ND 

                                                 
13

 § 2 vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS. 
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Plán hospodářské mobilizace zpracovává ÚSÚ (objednavatel mobilizační dodávky), 

v jehož kompetenci jsou ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory. V plánu jsou 

obsaženy mobilizační dodávky, které slouží k zajištění činnosti ozbrojených sil a ozbrojených 

bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, včetně jejich 

dodavatelů. Na začátku ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory vyhodnotí důležitost 

výrobků, prací a služeb, které nejsou schopni zajistit ze svých zdrojů. Na základě toho vytvoří 

požadavky na jejich zajištění. Tyto požadavky uplatní o svého nadřízeného správního úřadu. 

Daný správní úřad jako objednavatel mobilizační dodávky požadavky posoudí a na základě 

posudku zpracuje plán hospodářské mobilizace. Objednavatel poté vybere vhodného 

dodavatele, kterému předloží návrh smlouvy na zajištění mobilizační dodávky. Pro uzavření 

smlouvy o mobilizační dodávce s finálním dodavatelem je potřeba, aby dodavatel splnil 

následující podmínky. Musí prokázat, že má dostatečné množství materiálních prostředků, 

případně finančních prostředků, aby zakázku dokázal zajistit, a že dokáže zachovat výrobu. 

Údaje o smlouvě zahrne do svého plánu. Dodavatel, se kterým je smlouva uzavřena, musí 

do 60 dnů od podpisu smlouvy zpracovat plán opatření hospodářské mobilizace. V tomto 

plánu jsou detaily o konkrétní mobilizační dodávce. Je zde uvedeno její organizační, 

technologické, personální i finanční zabezpečení. 

Obsah plánu je uveden ve vyhlášce
14

. [9] 

                                                 
14

 Vyhláška č. 498/2000Sb., o plánování a provádění HOPKS. 
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6 ARGIS 

Orgány krizového řízení pracují s velkým množstvím dat, které jsou nepostradatelné 

pro vyřešení krizových situací. Očekává se od nich rychlé a efektivní rozhodování. Informace, 

se kterými orgány krizového řízení pracují, je třeba ověřovat, shromažďovat, aktualizovat 

a analyzovat podle potřeby a vývoje aktuální krizové situace. Na tuto skutečnost bylo potřeba 

reagovat. Proto SSHR vytvořila informační systém ARGIS. 

6.1 Popis informačního systému ARGIS 

Tento informační systém je určen výhradně pro potřeby orgánů krizového řízení. 

Do systému však mohou vstupovat také právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou 

prostřednictvím HZS krajů vyzvány poskytnout nezbytnou dodávku. Jedná se o informační 

systém pro plánování civilních zdrojů, které jsou důležité pro zvládání krizových situací. 

ARGIS vytvořila, spravuje a rozvíjí SSHR. Je nástrojem pro podporu plánovacích 

a rozhodovacích procesů, jakož i zpracování PND. Je to systém s modulární strukturou. Má 

společnou servisní část (správu číselníků a registrů, nástroje pro práci s mapovými podklady, 

komunikační subsystém se správou účtů a práv) a poté je tvořen moduly jednotlivých 

aplikací. Práce s daty je umožněna prostřednictvím internetu. Veškerá data jsou uložena 

na centrálním webovém serveru SSHR. Uživatelé se k systému mohou přihlašovat pomocí 

prohlížeče Microsoft Internet Explorer.  

Do systému jsou příslušná data shromažďována a přístup k nim mají uživatelé podle 

správního obvodu nebo resortu.  

Do systému ARGIS mají přístup uživatelé typu: 

 Dodavatelé ND, 

 ORP, 

 HZS krajů, 

 Krajské úřady, 

 Jiné správní úřady. 

Každá z těchto složek má v systému jiné pravomoci. Podle těchto pravomocí mají také 

přístup k jednotlivým informacím. [8], [11], [14]  
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6.2 Cvičná verze ARGIS 

Tato verze je určena především pro uživatele, kteří se systémem ARGIS pracují poprvé. 

Cvičná verze jim umožňuje zdokonalovat se při práci v tomto systému. Do cvičné verze lze 

zadávat libovolná data. Tato data se nepřenášejí do ostré verze informačního systému ARGIS. 

Data, se kterými se pracuje v cvičné verzi, jsou uloženy na webovském serveru SSHR. [14]  

6.3 Přehled modulů v informačním systému ARGIS 

6.3.1 Modul ARGIS/NH (Nouzové hospodářství) 

Tento modul má dvě části. První z nich jsou nezbytné dodávky a částí druhou je PND. 

Pro uživatele typu HZS kraje je část druhá PND nahrazena částí zpracování dat. 

Část nezbytné dodávky je určena především těm uživatelům, kteří pracují s dodavateli 

ND a daty, které jsou určené pro nouzové hospodářství. V této části se ND vyhledávají, 

prohlížejí, vytvářejí se přehledy dat, jejich výběry a tiskové sestavy. U ND se zjišťují jejich 

vlastnosti, množství, popřípadě je možné zjistit informace o jejich dodavatelích. V přehledu 

ND se zobrazují dodávky společně s jejich dodavateli z celé ČR. V tomto přehledu je možné 

data pouze prohlížet. Při přihlášení některého uživatele se zobrazují data o dodavatelích 

a jejich ND, které jsou v resortu daného uživatele. Uvedené údaje do přehledu ND vložili buď 

sami dodavatelé, nebo tak učinil HZS kraje za dodavatele. 

Část plán nezbytných dodávek slouží pro přípravu zpracování PND a pro bilancování 

tohoto plánu pro všechny stupně orgánů krizového řízení.  

Zobrazované přehledy: 

 správních úřadů, 

 požadovaných potřeb – zde se zobrazují jak potřeby přihlášeného uživatele, tak 

i ostatních správních úřadů, 

 navržených dodavatelů – zde jsou dodavatelé, kteří byli některým ze správních 

úřadů navrženi; neznamená to však, že dodávku dodávají, jsou pouze ve stavu, kdy 

mají dodávku potvrdit nebo zamítnout, 

 bilance zajištění ND - vytváří se na základě přehledů požadovaných potřeb a jejich 

dodavatelů. [15] 

Část zpracování dat je určena HZS krajů. Zde se shromažďují informace o ND a jejich 

dodavatelích, kteří se nacházejí v rámci daného kraje. HZS kraje si zde mohou zobrazovat 

přehledy správních úřadů, jejich potřeb a navrhovaných dodavatelů. Zpracování dat umožňuje 

se obracet na ekonomické subjekty (tzn.: všechny právnické osoby včetně obecních úřadů 
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a podnikající fyzické osoby) s požadavky na poskytnutí informací pro přípravu na krizové 

situace. [14] 

6.3.2 Modul ARGIS/SD (Sběr dat) 

V tomto modulu se shromažďují informace o dodavatelích ND a jejich poskytovaných 

zdrojů v rámci nouzového hospodářství. Obecní úřady mohou do modulu ARGIS/SD vkládat 

také informace důležité pro přípravu na krizové situace. Uživatelé, kteří jsou přihlášeni 

v tomto modulu, mohou editovat pouze informace, které se jich bezprostředně týkají. [12] 

6.3.3 Modul ARGIS/SC (Správa číselníků) 

V modul ARGIS/SC si mohou uživatelé prohlížet externí nebo interní číselníky. Uživatel 

zde také může číselníky navrhovat. Jeho návrhy poté projednává, případně schvaluje SSHR. 

[13] 

6.3.4 Modul ARGIS/Objekty 

Modul ARGIS/Objekty umožňuje evidovat důležité objekty SSHR a správních úřadů, které 

se nachází na jimi spravovaném území, společně s informacemi, které s těmito objekty 

souvisí. Do tohoto modulu se mohou přihlásit pouze dva typy uživatelů. V první řadě se jedná 

o uživatele SSHR, který má přístup ke všem informacím uvedeným v modulu, a poté uživatel 

správního úřadu, který si může prohlížet a upravovat informace spadající do jeho kompetence. 

[18] 

6.3.5 Modul ARGIS/HM (Hospodářské mobilizace) 

Tento modul slouží jako podpora systému hospodářské mobilizace. Přitom klade důraz 

na okruhy vymezené vyhláškou
15

: 

 proces přípravy a zpracování plánu opatření hospodářské mobilizace dodavatelem 

mobilizační dodávky, 

 proces zpracování a uplatnění požadavku na přípravu plnění mobilizační dodávky 

příslušnou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, 

 proces zpracování plánu hospodářské mobilizace objednavatelem mobilizační 

dodávky. [17] 

                                                 
15

 Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS. 



27 

 

6.3.6 Modul ARGIS/ROBIS (Ropné bezpečnosti) 

Smyslem tohoto modulu je řídit a sledovat celkový stav nouzových zásob ropy a ropných 

produktů na území ČR. Započítávají se zde také úkoly vyplívající z řešení stavů ropné nouze 

ve smyslu zákona
16

. Přístup do tohoto modulu mají pouze uživatelé SSHR. [19] 

6.4 Dodavatelé nezbytných dodávek v rámci ARGIS 

Dodavatelé ND jsou oslovováni prostřednictvím HZS krajů, které je žádají o poskytnutí 

informací o sobě, svých zástupcích, kontaktech, uzavřených smlouvách a hlavně o schopnosti 

dodávat ND pro překonání KS. HZS kraje jim poté pošle dopis s účtem, přes který se mohou 

přihlásit do systému ARGIS. Přihlašování probíhá přes modul ARGIS/SD (sběr dat). V tomto 

modulu může dodavatel upravovat veškerá data, která se ho týkají (např.: údaje o adrese, 

vyplní nabídku ND, kterou po něm HZS kraje žádá, popřípadě nabídku dalších dodávek, které 

je schopen zabezpečit nad rámec požadavků HZS kraje, atd.). [12] 

6.5 ORP v rámci ARGIS 

Obecním úřadům ORP přiděluje účty pro přihlášení do systému ARGIS krajský úřad, 

do jehož správního obvodu ORP patří. Tyto obce mají pravomoc, jak pro čtení údajů, tak 

k zapisování údajů. ORP mohou pracovat v modulech: 

 ARGIS/NH 

 ARGIS/SC nebo  

 ARGIS/Objekty [13] 

6.6 HZS krajů v rámci ARGIS 

HZS krajů mají své účty přiděleny od svých správců. Tyto účty jim zajistí nejen přístup 

do systému ARGIS, ale také přístup k mapám uloženým ve Státním mapovém centru. 

Při přihlášení do systému mají přístup k modulům Nouzové hospodářství nebo Správa 

číselníků. Jedním ze základních úkolů HZS krajů je oslovovat dodavatele ND. Proces 

oslovování je uveden v kapitole 6. 9. [14] 

6.7 Krajské úřady v rámci ARGIS 

Uživatelé typu kraj mají na základě svých účtů, které jim přidělí správce, přístup, jak 

do systému ARGIS, tak i ke Státnímu mapovému centru. Krajským úřadům jsou zpřístupněné 

moduly Nouzové hospodářství, Správa číselníků nebo modul Objekty. [15] 

                                                 
16

 Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy. 
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6.8 Jiné správní úřady v rámci ARGIS 

Jiné správní úřady mají téměř totožné pravomoci jako krajské úřady. Nemají však přístup 

k mapám Státního mapového centra. [16] 

6.9 Proces oslovování dodavatelů ND 

Poté co správní úřady (obec, kraj, ÚSÚ) stanoví potřeby a možné dodavatele, územně 

příslušný HZS kraje dodavatele osloví. Nejprve dodavatele telefonicky kontaktuje, aby se 

ujistil, jestli dodavatel existuje a zda je schopen požadované ND zajistit. Po dohodě 

s dodavatelem ho HZS kraje do informačního systému ARGIS zahrne. Při prvním zanesení 

do systému ARGIS se vygeneruje účet dodavatele a oslovovací dopis. Účet obsahuje 

uživatelské jméno, které je totožné s IČO dodavatele, a heslo pro přihlášení do systému 

ARGIS. Informace o účtu dodavatele jsou obsaženy v oslovovacím dopise. Tento dopis pošle 

HZS kraje dodavateli ND. Dopis je uveden v příloze č. 2 – Oslovovací dopis. Dodavatel se 

po obdržení dopisu může přihlásit do informačního systému ARGIS a vyplnit tak údaje 

o sobě, pokud to již za něho neudělal HZS kraje. Informacemi o sobě se má na mysli 

např.: adresa, kontaktní údaje, množství dodávek, případně jiné ND. [14] 

6.10 ARGIS jako informační podpora 

Podporuje: 

 systém nouzového hospodářství s kladením důrazu na zpracování PND, 

 systém hospodářské mobilizace s tvorbou a zpracováním související plánovací 

dokumentace, 

 zpřístupnění vybraných informací orgánům krizového řízení o státních hmotných 

rezervách, 

 vytváření evidence objektů důležitých z hlediska vlastností a neodmyslitelných 

znaků, jejich vlastníků a provozovatelů, 

 utváření, udržování a uvolňování nouzových zásob ropy a ropných produktů 

na území ČR. [9] 

6.11 KRIZDATA 

Jedná se o software, který umožňuje zobrazovat data o ND (krizových informací) a jejich 

dodavatelích z databáze informačního systému ARGIS. Tato data jsou členěna podle území 

jednotlivých krajů, popřípadě jsou zobrazena za celou ČR. Uživatel, který chce data zobrazit, 

nemusí být k informačnímu systému ARGIS připojen.  
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Software umožňuje čtyři základní operace, které se zobrazují na základním panelu: 

1) operace DODAVATELÉ – zobrazí přehled všech možných dodavatelů z celého 

území ČR, včetně jejich základních informací, 

2) operace KRIZOVÉ INFORMACE – zobrazí veškeré možné dodávky nacházející se 

na území ČR, tyto dodávky jsou řazeny podle jím přiřazeného čísla (tzv. číselníku 

nezbytných dodávek), 

3) operace DODAVATELÉ – KRIZOVÉ INFORMACE – tato funkce umožní 

zobrazit dodavatele společně s jejich dodávanými výrobky, 

4) operace KRIZOVÉ INFORMACE – DODAVATELÉ – umožňuje zobrazení podle 

ND i s jejich dodavateli. 

Data v aplikačním softwaru se aktualizují jednou za měsíc. [8] 

6.12 Číselník nezbytných dodávek 

Aby bylo možné označit jednotlivé výrobky, byl pro účely informačního systému ARGIS 

použit číselník Standardní klasifikace produkce. Tento číselník byl vydán Českým 

statistickým úřadem pro možnost srovnávat naše tržní hospodářství s ostatními zeměmi. 

Číselník standardní klasifikace produkce byl však pro účel informačního systému ARGIS 

nepostačující. Opustilo se od něj především proto, že označení některých dodávek bylo sporné 

a nedalo se přesně stanovit, o jakou dodávku jde. Z tohoto důvodu vytvořila SSHR 

pro potřeby informačního systému ARGIS vlastní číselník nezbytných dodávek. Číselník 

slouží především pro: 

 flexibilní a soustavné zařazování a třídění ND podle požadavků vyplývajících 

z procesů krizového řízení, 

 rychlé a přehledné zadávání požadavků na ND orgány krizového řízení, 

 zařazení potřeb orgánů krizového řízení, tzn. potřeb, které vyplývají z typových 

a operačních plánů a jejich provázání s možnostmi pokrytí reálnými zdroji. 

Číselník není nutné využívat jen v rámci informačního systému ARGIS, lze ho využít také 

v textové podobě. Podle aktuálních potřeb je možné ho průběžně opravovat či doplňovat 

pomocí nástrojů vytvořených v informačním systému. 

V číselníku nezbytných dodávek jsou také údaje, které uživatel nemá oprávnění měnit. 

V následující tabulce jsou tyto údaje uvedeny společně se svým významem. [8] 
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Tabulka 2: Údaje, které uživatel nemůže změnit [8] 

Údaj Popis 

Název Slovní pojmenování ND. 

Standardní klasifikace 

produkce 
Číselné označení ND odpovídající Standardní klasifikaci produkce. 

Kód úrovně 
Číselné označení ve složení xxx.xxx.xxx.xxx.xxx, kde každé „x“ 

nabývá hodnot od 0 do 9, slouží pro vnitřní členění položek. 

Měrná jednotka Jednotka, ve které se uvádí množství ND. 

Koeficient MJ Slouží pro přepočet rovnocennosti a náhrady zdroje. 

Piktogram Obraz mapové značky sloužící k prezentaci ND nebo dodavatele. 

Kód resortu – 

působnost 

Číselné označení ÚSÚ, který je oprávněn doporučovat pohotovostní 

zásoby. U jedné komodity jich může být více. 

Kód resortu – gesce 
Číselné označení ÚSÚ, který je odpovědný za návrh na vytvoření 

pohotovostní zásoby. 

Platnost Informace o možnosti využití dané položky při zpracování PND. 

Typ Udává, zda se jedná o základní nebo rozšiřující zásoby. 

Uživatel Přihlašovací jméno správce číselníku, který danou položku zavedl. 

Datum pořízení Datum a čas zavedení položky do číselníku. 

Datum aktualizace Datum a čas aktualizace úpravy položky v číselníku. 

 

Struktura a použití číselníku 

Struktura číselníku nezbytných dodávek odpovídá číselníku Standardní klasifikace 

produkce. Pro rychlejší a snadnější vyhledávání položek podle obsahu jsou položky číselníku 

uspořádány do stromové struktury. Navíc je každá položka označena kódem úrovně, který 

zpřesňuje umístění v této struktuře. Názvy těchto položek jsou upraveny podle názvů ND 

vhodných pro krizové situace. Cílem je, aby položky na jednotlivých podúrovních odpovídaly 

položkám obsaženým v typových plánech. V případě označení položky písmenem „Z“ je 

položka brána jako základní. Znamená to, že pokud tuto položku nelze zajistit v teritoriu 

správního úřadu, je důležité zajistit pohotovostní zásoby. Při označení položky písmen „R“ 

bude případný nedostatek těchto surovin řešen až při jeho potřebě. Položky v číselníku jsou 

rozděleny na dvě části. V každé části číselníku je stanovena jedna položka hlavní a pod ní lze 

vybírat položky na nižších úrovních. První část jsou položky určeny pro zadávání potřeb. 

Druhou část tvoří položky pro zpracování přehledů dat. To jsou položky na nejvyšších 
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úrovních, podle nichž lze třídit položky do zpracovaných plánů. V případě potřeby je možné 

položkám číselníku přiřadit např.: měrnou jednotku, piktogram pro grafické zobrazení 

nebo působnost resortu. 

Číselník se dá použít na všech úrovních veřejné zprávy. Při výběru některé z položek 

číselníku se automaticky převezmou i informace, které jsou důležité pro další zpracování. 

V systému ARGIS se číselník používá v předem připravených odkazech. Zpracovatelé PND 

mohou prostřednictvím úlohy „Přehled potřeb“ vybrat takové položky z číselníku, pomocí 

nichž provedou návrh dodavatelů. HZS kraje poté tyto dodavatele osloví. Oslovení dodavatelé 

mají přístup pouze k informacím na koncové úrovni. [8] 

6.13 Školení 

SSHR pořádá také školení pro uživatele informačního systému ARGIS. Jedná se 

o jednodenní školení obecních úřadů ORP, krajských úřadů, ÚSÚ a HZS. Školení má 

především seznámit nové uživatele se systémem, jeho základními vlastnostmi a obsluhou. 

Tím tedy ulehčit práci v tomto systému. [6] 
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7 Závěr 

Krizové situace a jejich úspěšné řešení spočívá ve využívání celé řady metod a postupů, 

samozřejmostí je v tomto ohledu vhodná aplikace legislativy v rámci úkolů vedoucích 

ke snížení dopadů dané krizové situace. Rozhodovací proces je limitován mnoha vnějšími 

faktory, které tento proces mohou zásadně ovlivnit. Při rozhodování o postupu řešení nastalé 

krizové situace je třeba brát ohledy na životy, zdraví a majetek dotčených obyvatel 

a na životní prostředí. Zdolání krizové situace vyžaduje součinnost a správné rozhodování 

všech orgánů krizového řízení, které zajišťují současně i plnohodnotné fungování státu. Podle 

působnosti lze rozlišit orgány s celostátní působností a orgány s územní působností. Mezi 

orgány krizového řízení s celostátní působností patří vláda, ministerstva, Česká národní banka 

a další státní orgány. Orgány s územní působností jsou legislativou definovány jako orgány 

kraje. Tyto jsou hejtman, HZS kraje, Policie ČR a orgány obce. Každý z orgánů krizového 

řízení má odlišné úkoly a pravomoci dle své územní působnosti. 

Pro vyřešení KS jsou jedním z důležitých prvků také věcné zdroje, které právnické 

a podnikající fyzické osoby používají ke svému podnikání. Orgány krizového řízení získávají 

tyto zdroje díky smluvním závazkům od výše uvedených osob. Pro snadnější a přehlednější 

evidenci těchto zdrojů vytvořila SSHR informační systém pro plánování civilních zdrojů. 

Tento systém umožňuje evidovat veškeré ND, které jsou s právnickými a podnikajícími 

fyzickými osobami sjednány. Při nastalé krizové situaci se orgány krizového řízení mohou 

pomocí systému ARGIS rychleji a efektivněji rozhodovat. ARGIS jim umožňuje přehled 

všech ND, které se nacházejí na daném správním území. Systém ARGIS je možné využívat 

i v době mimo krizové situace. Orgány mohou díky systému vytvářet také PND a vyhledávat 

dodavatele, kteří jsou schopni ND, v době vyhlášeného KS, zabezpečit. ARGIS je tedy 

v oblasti HOPKS velkým přínosem zejména pro orgány krizového řízení. 
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8 Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HZS hasičský záchranný sbor 

KS  Krizový stav 

MU  Mimořádná událost 

MV  Ministerstvo vnitra 

ND  Nezbytná dodávka 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PND Plán nezbytných dodávek 

PVCZ Plán vytváření civilních zdrojů 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

ÚSÚ Ústřední správní úřad 
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Příloha č. 1 

Plán nezbytných dodávek krajského úřadu 

Krajský úřad ………… 

Plán nezbytných dodávek 

Obsah 
1. Seznam požadovaných nezbytných dodávek 

2. Seznam nezajištěných nezbytných dodávek 

3. Přehled dodavatelů nezbytných dodávek 

  

 

Legenda k obsahu tabulky: 

ve sloupci č. 2 je uveden název ND společně s členěním potřeb podle oddílu (tj. 1. úrovně 

číselníku nezbytné dodávky, která je uvedena vždy na prvním samostatném řádku 

ve sloupci č. 3 je uveden kód Standardní klasifikace produkce ND. 

ve sloupci č. 4 je uvedena měrná jednotka ND, která specifikuje množství. 

ve sloupci č. 5 je uveden název orgánu, pro který je ND určena (přihlášený správní úřad 

kraje = Vlastní, územně příslušná ORP = Třebíč, ÚSÚ). 
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ve sloupci č. 6 je uvedeno potřebné množství pro každý správní úřad uvedený ve sloupci 

č. 5. (Pro každý správní úřad a každou položku z číselníku nezbytné dodávky se zde uvádí 

pouze jedno číslo, požadavek se nerozepisuje do více řádků). 

ve sloupci č. 7 jsou uvedeny kapacitní možnosti zajištění ND. Zde uvedená kapacita 

"Celkem" je součtem kapacit nabízených jednotlivými místně příslušnými dodavateli ke všem 

položkám na koncové úrovni ve struktuře číselníku nezbytné dodávky k požadované ND. 

Pokud je požadováno více ND v téže větvi číselníku nezbytné dodávky na různých úrovních, 

potom se jako celková kapacita vezme součet kapacit na odpovídajících koncových úrovních 

číselníku nezbytné dodávky, přepočítaný podle převodního koeficientu měrné jednotky, 

uvedeného v číselníku nezbytné dodávky. Dodavatelé, kteří nedodávají nic z požadované 

nezbytné dodávky, se ve výstupní sestavě neuvádějí. 

ve sloupci č. 8 jsou uvedeny údaje o dodavateli nezbytné dodávky. Zde lze uvádět pouze 

místně příslušné dodavatele. V informačním systému ARGIS se k tomu využívají údaje z 

Registru ekonomických subjektů u organizační složky podniku je možné název zvolit 

libovolně, mělo by však být z něho patrno, že se jedná o organizační složky podniku.  

ve sloupci č. 9 je uveden název obce z adresy dodavatele (organizační složky podniku). 

ve sloupci č. 10 je uvedeno množství z kapacity ND vyčleněné pro účely zajištění 

mobilizačních dodávek. 

ve sloupci č. 11 je uvedeno množství z kapacity ND vyčleněné pro Armádu České 

republiky - věcné prostředky. 

 

Legenda k obsahu tabulky:  

V jednotlivých řádcích tabulky jsou uvedeny nezajištěné nezbytné dodávky požadované 

krajským úřadem k zajištění u odborně příslušného ÚSÚ, které v sestavě "1. Seznam 

požadovaných ND" mají v řádku "Požadavek na zajištění" v části "Nezbytná dodávka" 

(tj. ve sloupci č. 6) nenulovou hodnotu. 
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ve sloupci č. 2 je uveden název nezajištěné nezbytné dodávky. Uvádí se ve stejném 

členění, jako v sestavě "1. Seznam požadovaných ND". 

ve sloupci č. 3 je uveden kód Standardní klasifikace produkce nezajištěné ND. 

ve sloupci č. 4 je uvedena měrná jednotka nezajištěné ND. Specifikuje množství ND 

uvedené ve sloupcích č. 5 a 8, které je požadováno nebo zajištěno ke zvládnutí krizové 

situace. V případě, kdy měrnou jednotku nelze specifikovat (služby), měrná jednotka se 

neuvádí a množství ND je vždy = 1. Někdy bude vhodné zadávat měrnou jednotku za období 

(např. dodávka chleba - kilogramy / den). Protože měrná jednotka je jedním z atributů každé 

položky v číselníku nezbytné dodávky, lze její změnu provést pouze v číselníku nezbytné 

dodávky. 

ve sloupci č. 5 je uveden požadavek na zabezpečení ND uplatňovaný u odborně 

příslušného ÚSÚ. 

sloupce č. 6 až 9 jsou prázdné pro možnost doplnění údajů při upřesňování nezajištěných 

ND. 

 

Legenda k obsahu tabulky: 

V tabulce je uveden pouze přehled dodavatelů ND se sídlem na území správního obvodu 

zpracovatele plánu ND - kraje. 

ve sloupci č. 2 jsou uvedeny údaje o dodavateli nezbytné dodávky (ekonomického 

subjektu). V informačním systému ARGIS se k tomu využívají údaje z Registru 

ekonomických subjektů, u organizační složky podniku je možné název zvolit libovolně, mělo 

by však být z něho patrné, že se jedná o organizační složky podniku. 

ve sloupci č. 3 je uvedeno identifikační číslo z Registru ekonomických. 
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sloupec č. 4 obsahuje "ANO", je-li dodavatel současně subjektem hospodářské mobilizace, 

jinak systém doplní "NE". 

ve sloupci č. 5 je uvedena adresa ekonomického subjektu, případně organizační složky 

podniku. Zakládající ekonomický subjekt může mít sídlo i mimo správní území kraje, jeho 

organizační složky podniku však musí mít sídlo na území příslušného správního úřadu, 

zpracovávajícího PND.  

ve sloupcích č. 6, 7 a 8 je uvedena funkce, jméno a spojení na jednotlivé zástupce 

dodavatele ND, tzn. osobu pověřenou zpracováním podkladů do PND, případně osobu, která 

je uvedena ve funkci statutárního zástupce. 

sloupec č. 9 je prázdný pro možnost ručního doplnění poznámky. [10] 
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Příloha č. 2 

Oslovovací dopis 
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