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Preambule
Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (dále jen
„Metodika“) byla zpracována Správou státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“)
ve spolupráci s věcně příslušnými ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady
(dále jen „ÚSÚ“) a byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 7. dubna 2003 č. 345.
Vzhledem ke změnám v právních předpisech upravujících oblast krizového řízení a na
základě praktických zkušeností při řešení krizových situací byla provedena její
aktualizace.
Metodika stanoví pravidla a jednotné postupy orgánů krizového řízení
pro uplatňování požadavků na věcné zdroje za krizové situace.
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I. Úvod
Metodika je určena pro orgány krizového řízení tak, jak jsou stanoveny v hlavě
II. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“). Stanoví jednotný
postup těchto orgánů při vyžadování věcných zdrojů za krizové situace s využitím
informačního systému k podpoře řízení a koordinace využívání věcných zdrojů
za krizových situací (dále jen „IS Krizkom“). Základní pojmy a pravidla tohoto
procesu vycházejí z obecně závazných právních předpisů1).
Věcnými zdroji potřebnými pro řešení krizové situace se pro účely této
metodiky rozumí:
a) věcné prostředky podle krizového zákona tj. movitá nebo nemovitá věc
nebo poskytovaná služba2),
b) nezbytné dodávky podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských
opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících předpisů, tj.
výrobky, práce nebo služby, bez nichž nelze zajistit překonání krizového
stavu,
c) státní hmotné rezervy (dále jen „SHR“), tj. pohotovostní zásoby, zásoby pro
humanitární pomoc, hmotné rezervy a mobilizační rezervy 3).
Pro koordinaci a podporu procesů při uplatňování a řešení požadavků na věcné
zdroje za krizové situace je vytvořen, jako základní nástroj informační podpory
procesu vyžadování věcných zdrojů, IS Krizkom, jehož provozování je začleněno
do systému informační podpory komunikace mezi orgány krizového řízení.
IS Krizkom je nejen nástrojem podpory pro řízené a evidované předávání
požadavků na věcné zdroje po vyhlášení krizového stavu, ale slouží i jako samotný
zdroj informací o věcných zdrojích. Umožňuje práci s daty podle územní nebo resortní
příslušnosti a poskytuje základní informace o SHR, nabízené humanitární pomoci
nebo zahraniční materiální humanitární pomoci a zobrazuje informace o věcných
zdrojích u podnikatelských subjektů, které jsou zařazeny do Plánu nezbytných
dodávek (dále jen „PND“). Informace jsou poskytovány selektivně podle role, která je
jednotlivým uživatelům stanovena s přihlédnutím k jejich věcné a územní působnosti.
V případě nedostupnosti nebo nefunkčnosti IS Krizkom probíhá zpracování
a řešení požadavků na věcné zdroje náhradním způsobem. Náhradní způsob
komunikace je popsán v kapitole VI.
1)

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění
hospodářských opatření pro krizové stavy.
2)
§ 2 písm. f) krizového zákona.
3)
§ 4 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
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II. Výchozí podmínky a pravidla pro zajištění nezbytných dodávek za krizové
situace
Základní výchozí podmínkou pro zajištění nezbytných dodávek za krizové
situace je jejich plánování spojené s trvalým udržováním přehledu o nich a o jejich
dodavatelích (dále jen „DND“). Výchozí podmínky jsou realizovány již v období
přípravy na krizovou situaci.
Pro plánování nezbytných dodávek platí tato základní pravidla:
1) Za zajištění připravenosti na řešení krizových situací v České republice odpovídají
orgány krizového řízení4).
2) K zajištění krizové připravenosti na řešení krizové situace zpracovávají zákonem
určené orgány krizového řízení krizový plán.
3) Zajištění nezbytných dodávek jsou orgány krizového řízení povinny předem
plánovat. Plánovacím dokumentem k tomuto účelu je PND, který je nedílnou
součástí operativní části krizového plánu5).
4) Základním stupněm krizového řízení, odpovědným za zabezpečení nezbytných
dodávek k uspokojení základních životních potřeb obyvatel ve svém správním
obvodu za krizové situace, je krajský úřad 6).
5) V období přípravy na krizové situace jsou krajský úřad a obecní úřad obce
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) povinny zejména:
a) zpracovat PND jako plánovací dokument, ve kterém je uveden seznam
nezbytných dodávek a přehled jejich dostupných DND,
b) využívat ke zpracování PND údaje, které shromažďuje hasičský záchranný sbor
(dále jen „HZS“) kraje7),
c) udržovat aktuální přehled o nezbytných dodávkách dostupných ve správním
obvodu ORP a kraje a přehled o jejich DND s využitím informačního systému
pro plánování civilních zdrojů Argis.
6) ÚSÚ k zajištění nezbytných dodávek, které prokazatelně nemohou zajistit v okruhu
své působnosti, uplatňují požadavek na vytvoření pohotovostních zásob u SSHR.
SSHR zpracuje příslušné plány a zajistí jejich projednání v bezpečnostních
strukturách a schválení vládou ČR. Po schválení vládou ČR vytvoří SSHR
pohotovostní zásoby v rámci systému SHR.

4)

Hlava II krizového zákona.
§ 15 odst. 3 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 7 zákona č. 241/2000 Sb.
7)
§ 15 odst. 3 krizového zákona.
5)
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III. Zajišťování věcných zdrojů za krizové situace
1) Zajišťování věcných zdrojů za krizové situace organizují orgány krizového řízení
podle následujících zásad:
a) Prioritně jsou s využitím údajů v PND zajišťovány věcné zdroje dostupné ve
správním obvodu příslušného orgánu krizového řízení. Přitom se využívá
institutu vyžádání „věcných prostředků“ podle krizového zákona nebo
smluvních ujednání.
b) V případech, kdy věcné zdroje nelze zajistit postupem podle předchozího
odstavce, lze k jejich zabezpečení využít pohotovostní zásoby nebo zásoby pro
humanitární pomoc8).
c) Požadavky na věcné zdroje může orgán krizového řízení postoupit na vyšší
stupeň krizového řízení pouze v těchto případech:
i) plánované zajištění věcných zdrojů v důsledku nepříznivého vývoje krizové
situace není možné uskutečnit (např. tyto prostředky byly zničeny nebo
přístup k nim je omezen apod.),
ii) věcné zdroje mají být podle seznamu nezajištěných nezbytných dodávek
PND zajištěny orgánem krizového řízení vyššího stupně,
iii) řešení krizové situace vyžaduje prostředky, které nebyly plánovány a nelze
je dodatečně zajistit ve vlastním správním obvodu.
2) Požadavky na zajištění věcných zdrojů uplatňují výhradně orgány krizového řízení
prostřednictvím svých krizových štábů v souladu s ustanovením § 9, 14 a 18
krizového zákona. Obsah a struktura požadavku na zajištění věcného zdroje jsou
stanoveny v kapitole IV.
3) Orgány územních samosprávných celků při uplatňování požadavků postupují
následovně:
a) Obce nebo krizové štáby obcí, jsou-li zřízeny, své požadavky na zajištění
věcných zdrojů uplatňují výhradně u krizových štábů ORP, pod které z hlediska
správního členění spadají, ne však prostřednictvím IS Krizkom, ale jinými
prostředky (e-mail, fax, kurýr). V případě nebezpečí z prodlení je starosta obce
v souladu s ustanovením § 29 odst. 5 krizového zákona oprávněn uložit
povinnost poskytnout věcný prostředek právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě, která má bydliště, sídlo, místo podnikání nebo sídlo organizační
složky podniku ve správním obvodu této obce.
b) Krizové štáby ORP uplatňují požadavky na zajištění věcných zdrojů, které
nelze zajistit v jejich správních obvodech, výhradně u krizového štábu
příslušného kraje. Požadavek ORP je sumarizací požadavků všech obcí jejího

8)

§ 11 a 12 zákona č. 241/2000 Sb.
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správního obvodu a vlastních požadavků, které nebylo možné pokrýt v rozsahu
správního obvodu ORP.
c) Krizové štáby krajů po vyhodnocení uplatňují požadavky na zajištění věcných
zdrojů, které nemohou zabezpečit v rámci správního obvodu kraje u Ústředního
krizového štábu (dále jen „ÚKŠ“) nebo u SSHR, pokud ÚKŠ není aktivován.
4) Další orgány s působností na území kraje zajišťují své požadavky na věcné zdroje
takto:
a) V případech, kdy věcný zdroj je určen k zajištění úkolu daného krizovým
plánem kraje, uplatňují požadavky u příslušného krizového štábu kraje.
b) V ostatních případech uplatňují požadavek u věcně příslušného ÚSÚ.
c) Štáby HZS krajů uplatňují požadavek pomocí IS Krizkom, ostatní orgány jiným
způsobem mimo IS Krizkom (telefonem, e-mailem, faxem, kurýrem apod.) se
strukturou požadavku využívaného IS Krizkom. Lze využít formulář
požadavku, který je uveden v příloze č. 4.
5) Krizové štáby ÚSÚ a krizový štáb České národní banky uplatňují požadavky na
věcné zdroje u ÚKŠ nebo u SSHR, pokud není ÚKŠ aktivován.
6) Pro řešení požadavků na věcné zdroje vytváří ÚKŠ stálou odbornou pracovní
skupinu pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (dále jen „OPS ÚKŠ“). OPS
ÚKŠ v nezbytné míře zajišťuje operativní koordinaci realizace požadavků na věcné
zdroje uplatňovaných u ÚKŠ krizovými štáby ÚSÚ, krizovým štábem České
národní banky a krizovými štáby krajů. K tomu zejména zajišťuje v nezbytné míře
koordinaci použití dostupných věcných zdrojů, vede evidenci o uplatněných
požadavcích na zajištění věcných zdrojů a evidenci o způsobu jejich zabezpečení.
Navrhuje ÚKŠ způsob zajištění věcných zdrojů, které nemohou věcně příslušná
ministerstva zabezpečit ve své působnosti a navrhuje způsob zajištění věcných
zdrojů na základě přímého požadavku ÚKŠ. Podle rozhodnutí ÚKŠ zpracovává i
další operativní přehledy o požadavcích na věcné zdroje a jejich zabezpečení.
Za poskytnutí věcného prostředku náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní
náhrada. Peněžní náhradu je v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 krizového zákona
povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o uložení povinnosti rozhodl.
Schémata toku informací při vyžadování věcných zdrojů jsou uvedena
v přílohách č. 1, 2 a 3.
IV.

Vyžadování věcných zdrojů

Základní způsob komunikace při vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
je realizován cestou IS Krizkom, který je dostupný prostřednictvím informačního
webu na adrese: www.krizkom.cz .
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Náhradní způsob komunikace je popsán v kapitole VI.
Pomocí IS Krizkom komunikují následující subjekty:
- krizové štáby ORP,
- krizové štáby krajů,
- štáby HZS krajů,
- krizové štáby ÚSÚ,
- ÚKŠ,
- ochraňovatelé SHR.
Ochraňovatel SHR je subjekt, který poskytuje službu ochraňování, kterou se
rozumí komplexní péče o SHR a související majetek, ke kterému vykonává SSHR
příslušnost hospodaření. Plní všechny povinnosti vyplývající z poskytování SHR při
mimořádných událostech, za krizových stavů, při poskytování materiální humanitární
pomoci do zahraničí a při příjmu materiální humanitární pomoci ze zahraničí.
Ochraňovatel SHR poskytuje uvedené služby na základě smlouvy uzavřené se SSHR.
1) Provozní stavy a převod IS Krizkom do aktivního stavu
a) IS Krizkom lze provozovat ve dvou provozních stavech, kterými jsou:
i) Pohotovostní stav
IS Krizkom je v pohotovostním stavu nepřetržitě v činnosti v průběhu
celého roku. Umožňuje prohlížení dat a informací podle stanoveného
rozsahu oprávnění orgánu krizového řízení, a to o nezbytných dodávkách a
SHR.
ii) Aktivní stav
IS Krizkom je převeden do aktivního stavu na základě rozhodnutí o jeho
aktivaci. V jeho rámci je umožněno vytvoření požadavků na věcné zdroje
a podpora jejich řešení. Oběh uplatněných požadavků na věcné zdroje
probíhá mezi jednotlivými orgány krizového řízení. Do tohoto oběhu jsou
zahrnuti i ochraňovatelé SHR, kteří nejsou orgány krizového řízení, ale
fakticky zajišťují dodání požadovaných SHR.
b) IS Krizkom lze převést do aktivního stavu k vyžadování věcných zdrojů
a provozovat jej podle území, v těchto případech:
i) Na základě rozhodnutí příslušného hejtmana pro území kraje vyhlášením
stavu nebezpečí. Do aktivního stavu je možné jej převést i mimo vyhlášení
stavu nebezpečí. Oprávnění převést IS Krizkom z pohotovostního do
aktivního stavu, včetně zahájení a ukončení provozu, má kraj. Informace o
tomto postupu bude předána cestou IS Krizkom. V tomto druhu provozu
jsou zapojeny orgány krizového řízení resp. jejich krizové štáby na stupni
kraje a dotčených ORP.
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ii) Na základě přijetí usnesení vlády ČR o pomoci jednomu nebo více krajům
postiženým krizovou situací pro území kraje se zapojením určených ÚSÚ.
Na území postiženého kraje (krajů) je příslušným hejtmanem vyhlášen stav
nebezpečí. Na ústřední úrovni však není aktivován ÚKŠ a koordinaci řešení
požadavků na věcné zdroje zabezpečuje SSHR.
Oprávnění převést IS Krizkom z pohotovostního do aktivního stavu, včetně
zahájení a ukončení provozu, má SSHR. V tomto druhu provozu jsou
zapojeny orgány krizového řízení resp. jejich krizové štáby na stupni kraje
(krajů), dotčených ORP a štáby HZS kraje (krajů). Dále ÚSÚ podle věcné
příslušnosti, SSHR a dotčení ochraňovatelé SHR.
iii) Na základě rozhodnutí vlády ČR při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu
ohrožení státu pro celé území ČR nebo její část, je aktivován ÚKŠ a krizové
štáby dotčených ÚSÚ, krajů a ORP. Aktivací ÚKŠ zahájí činnost OPS ÚKŠ,
která zabezpečuje celostátní koordinaci řešení požadavků na věcné zdroje.
Oprávnění převést IS Krizkom z pohotovostního do aktivního stavu, včetně
zahájení a ukončení provozu, má SSHR. V tomto druhu provozu jsou
zapojeny orgány krizového řízení resp. jejich krizové štáby na stupni
dotčených krajů a ORP a štáby HZS krajů. Dále ÚKŠ (včetně OPS ÚKŠ),
ÚSÚ podle věcné příslušnosti a ochraňovatelé SHR.
Základní zásadou při zajišťování věcných zdrojů je nevyžadovat věcné
zdroje, které jsou k dispozici ve vlastním správním obvodu, to znamená, že budou
uplatňovány výhradně požadavky na věcné zdroje, které krizový štáb v rámci své
územní nebo věcné působnosti nedokáže zabezpečit.
2) Obsah a struktura požadavku
Uplatňování požadavků na věcné zdroje v IS Krizkom.
Krizové štáby jednotlivých stupňů orgánů krizového řízení uplatňují požadavky
na stanoveném formuláři v rámci IS Krizkom. Formulář požadavku na věcné zdroje
má tři základní části, které obsahují stanovené údaje.
-

V první části se uvádí:
typ krizové situace,
termín do kdy má být dodávka dodána (den, hodina),
pro koho je určena – místo dodání,
kdo ji vyřizuje – kontaktní údaje.

-

Ve druhé části se uvádí podrobnější specifikace:
přesný název položky podle číselníku nezbytných dodávek ( dále jen „CND“),
měrná jednotka,
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-

požadované množství,
účel dodávky,
případně další specifikace dodávky žadatelem.

-

Ve třetí části se uvádí:
základní údaje o žadateli.

Mimo tyto části požadavku mohou orgány krizového řízení formou přílohy
doplnit další informace týkající se požadavku (např. rozhodnutí hejtmana, ministra,
projekty, posudky, mapy, fotografie apod.).
Po vyplnění všech údajů v jednotlivých částech (jsou barevně odlišeny)
formuláře a po jejich kontrole se formulář odesílá v rámci IS Krizkom na vyšší stupeň
orgánu krizového řízení, resp. jeho krizový štáb. Po založení požadavku IS Krizkom
automaticky přidělí požadavku jedinečné identifikační číslo, které se skládá ze čtyř
částí vzájemně oddělených lomítkem:
-

kód ČSÚ (CZ-NUTS) - v případě kraje (CZ0ČČ) a v případě ORP (CZ0ČČ –
ČČČČ) a v případě ÚSÚ číslo kapitoly státního rozpočtu,
datum založení požadavku,
identifikační číslo krize (dále jen „ID krize“),
pořadové číslo požadavku v krizi za příslušný orgán krizového řízení.

(Např. požadavek uplatněný krizovým štábem Jihočeského kraje za ORP Písek
dne 7. 6. 2011 jako druhý od vyhlášení krizového stavu: CZ0313108/07062011/27a05/2).
V.

Popis toku informací při vyžadování věcných zdrojů podle území:

1) Pro území jednoho kraje - bez zapojení ÚKŠ nebo ÚSÚ (příloha č. 1)
Krizovou situací postižené obce předávají požadavky na věcné zdroje, které
nemají k dispozici v rámci svých správních obvodů, na krizový štáb ORP, který na
základě přehledu o věcných zdrojích na svém území buď požadavek zabezpečí, nebo
pokud je nemá k dispozici, předá požadavek prostřednictvím IS Krizkom na krizový
štáb kraje. Krizový štáb kraje s využitím PND zjistí DND, prověří, že věcný zdroj je k
dispozici, a navrhne způsob a termín jeho předání. Tato informace je přístupná pro
ORP v IS Krizkom. Krizový štáb kraje může zajistit požadované věcné zdroje i
z jiného kraje. O tomto následně informuje krizový štáb kraje, z jehož území byl věcný
zdroj využit (není-li aktivován, informuje krajský úřad).
2) Pro území jednoho nebo více krajů - se zapojením určených ÚSÚ - bez aktivace
ÚKŠ (příloha č. 2)
Jedná se o krizovou situaci, která vyžaduje na základě přijatého usnesení vlády
ČR zapojení určených ÚSÚ, ale bez aktivace ÚKŠ. Postup při vyžadování věcných
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zdrojů je popsán v příloze č. 2 s tím, že pokud krizový štáb (dále jen „KŠ“) kraje nemá
na svém území požadovaný věcný prostředek, tak cestou IS Krizkom předá požadavek
na další stupeň krizového řízení, kterým je SSHR. SSHR v tomto druhu provozu IS
Krizkom plní roli OPS ÚKŠ k předávání požadavků podle jejich účelu na věcně
příslušný ÚSÚ.
a) Zabezpečení věcných zdrojů z nezbytných dodávek
Věcně příslušný ÚSÚ v IS Krizkom vyhledá věcné zdroje na území celé ČR a
prověří u DND, že věcný zdroj je k dispozici. Podle výsledku posouzení věcných
zdrojů dále postupuje v těchto variantách:
i) Když zjistí, že požadované věcné zdroje je možno zabezpečit z jiného kraje,
tuto informaci předá kraji žádajícímu o věcný prostředek. V tomto případě
kraj požadovaný prostředek vyžádá a s příslušným DND uzavře smlouvu. O
tomto následně informuje krizový štáb kraje, z jehož území byl věcný
prostředek využit (není-li aktivován, informuje příslušný krajský úřad).
ii) Věcně příslušné ÚSÚ mohou řešit zabezpečení věcných zdrojů
z nezbytných dodávek přímo s DND.
iii) Pokud nelze požadavek na věcné zdroje zabezpečit z nezbytných dodávek,
řeší se ze SHR.
b) Zabezpečení věcných zdrojů ze SHR
Věcně příslušné ÚSÚ na základě rozhodnutí příslušného vedoucího 9), předají
SSHR prostřednictvím IS Krizkom souhlas k poskytnutí požadovaných SHR, které
byly vytvořeny na základě jejich požadavků. SSHR zpracuje rozhodnutí pro
příslušného ochraňovatele SHR k jejich vyskladnění a cestou IS Krizkom jej
ochraňovateli předá. Na základě údajů obsažených v obdrženém rozhodnutí týkajících
se termínu a času, místa a kontaktních údajů na přebírající subjekt, ochraňovatel
provede vyskladnění a zajistí předání informace o vyskladnění a způsobu předání a
převzetí požadovaného věcného zdroje žadateli. Subjekt, který požadovaný věcný
prostředek fakticky převezme, musí současně zabezpečit zadání informace do IS
Krizkom o tom, že věcný prostředek byl převzatý. Toto převzetí zadává do IS
Krizkom ORP nebo kraj, obce musí převzetí oznamovat ORP.
3) Pro území celé ČR nebo její části - při současné aktivaci ÚKŠ (příloha č. 3)
Za krizové situace, kdy je na příslušném území vyhlášen nouzový stav nebo
stav ohrožení státu10), je aktivován ÚKŠ a krizové štáby na všech stupních krizového
řízení. Postup vyžadování věcných zdrojů obcí postiženou krizovou situací je popsán
v příloze č. 3 s tím, že přijatý požadavek je vyhodnocen a pokud KŠ kraje nemá na
svém správním území požadovaný věcný zdroj, tak cestou IS Krizkom předá
9)

§ 11 zákona č. 241/2000 Sb.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

10)
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požadavek na ÚKŠ resp. OPS ÚKŠ. OPS ÚKŠ po zhodnocení přijatých požadavků,
především podle jejich účelu, je předává na věcně příslušný ÚSÚ cestou IS Krizkom.
Požadované věcné zdroje jsou zabezpečovány buď z nezbytných dodávek, nebo ze
SHR postupem popsaným v předchozí části.
VI. Vyžadování věcných zdrojů náhradním způsobem
V případě výpadku IS Krizkom nebo jakýchkoliv technických nebo jiných
problémů, které neumožní jeho využití, bude nutné vyžadování věcných zdrojů řešit
náhradním způsobem.
1) V případě, že není možné územně či věcně příslušným krizovým štábem využít IS
Krizkom, ale u jiných uživatelů je funkční, řešit vždy náhradní zadání požadavku
jiným krizovým štábem s využitím IS Krizkom takto:
- za ORP z KŠ územně příslušného kraje, popř. KŠ jiného ORP shodného kraje,
- za HZS kraje z KŠ územně příslušného kraje, popř. KŠ MV ČR,
- za ÚSÚ a ochraňovatele z KŠ SSHR.
2) V případě, že IS Krizkom nelze využít, řešit náhradní předání požadavků v listinné
podobě.
Struktura požadavku v listinné podobě je v souladu se strukturou požadavku
využívaného IS Krizkom. Formulář požadavku je uveden v příloze č. 4, včetně
příkladu vyplnění. Pokud je třeba postoupit požadavek na věcné zdroje k řešení od
řešitele nižšího stupně na další stupeň řízení, zpracuje tento orgán nový požadavek,
kde se uvede jako žadatel a zašle jej na krizový štáb vyššího stupně krizového řízení.
Číslování nového požadavku zůstává stejné jako u požadavku původního. Při
stanovení ID krize se postupuje takto:
- k výpadku IS Krizkom došlo po vygenerování ID krize a tak se toto ID
používá i nadále,
- ID krize stanoví orgán krizového řízení, který vyhlásil krizový stav. ID
krize může mít maximálně 15 alfanumerických znaků,
- v případě, že ID krize nebylo orgánem krizového řízení stanoveno, uvede
se před posledním lomítkem znak X.
Předávání požadavků na věcné zdroje v listinné podobě pro jednotlivé typy
krizové situace probíhá obdobně jako v rámci IS Krizkom tak, jak je znázorněno
v přílohách č. 1, 2 a 3. Pro předávání požadavku v listinné podobě mezi jednotlivými
stupni orgánů krizového řízení se použije e-mailového nebo faxového spojení nebo
kurýra. V případě nebezpečí z prodlení lze požadavek uplatnit telefonicky a následně
potvrdit pomocí e-mailového nebo faxového spojení nebo kurýrem.
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Informace o řešení jednotlivých požadavků se podává žadateli rovněž
náhradním způsobem (e-mailem, faxem, písemně). V této informaci se uvádí krizový
štáb, který požadavek řešil, označení požadavku, název a kód zdroje, množství, měrná
jednotka, termín dodání, název, adresa a kontaktní údaje na dodavatele, způsob dodání
a přepravy, informace potřebné pro dodání a převzetí věcného zdroje a další informace
podle rozhodnutí příslušného krizového štábu. Pro usnadnění použít formulář, který
v rámci přípravy na řešení krizových situací lze vygenerovat v IS Krizkom /Přehled
řešení požadavku – Detail řešení (úhrada VZ)/.

VII.

Závěrečná ustanovení
Tato metodika nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
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Příloha č. 1

Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů
pro území kraje - bez zapojení ÚKŠ nebo ÚSÚ
DND na území
jiných krajů

KŠ
(KÚ)
jiného
kraje
DND na území
kraje

KŠ
kraje
Další orgány
na území
kraje

Krizí postižené
obce

KŠ
KŠKŠ
ORP
ORP
ORP

cestou IS
přeprava VZ

zajištění VZ
z jiného kraje

mimo IS

vrácení neúplného požadavku
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Informování
KŠ (KÚ)
jiného kraje
Požadavek na KÚ od dalších
orgánů na území kraje

Příloha č. 2

Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů
pro území kraje - se zapojením určených ÚSÚ (bez aktivace ÚKŠ)
DND na území
jiných krajů

KŠ SSHR

ÚSÚ

plní roli USU
a

ÚSÚ
DND na území
kraje

úkoly ÚKŠ
(předání
požadavků na
ÚSÚ)

Další orgány
na území
kraje

KŠ (KÚ)
jiného
kraje

KŠ kraje
KŠ KÚ

KŠKŠ
ORP
ORP

Krizí postižené
obce

zajištění VZ
z jiných krajů

cestou IS

mimo IS

přeprava VZ

vrácení neúplného požadavku
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Ochraňovatel SHR

součinnost v IS
informování KŠ (KÚ)
jiného kraje

Požadavek od
dalších orgánů na
území kraje

Příloha č. 3

Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů
pro území celé ČR nebo její části - aktivován ÚKŠ
ÚKŠ
OPS

KŠ ÚSÚ

KŠ SSHR

KŠ ÚSÚ
DND na území
jiných krajů
KŠ (KÚ)
jiného
kraje

Další orgány
na území kraje

DND na
území kraje

KŠKŠ
kraje
KÚ

Krizí postižené
obce

KŠ ORP
KŠ ORP
zajištění VZ
z jiných krajů

cestou IS

mimo IS

přeprava VZ

vrácení neúplného požadavku
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Ochraňovatel SHR

součinnost v IS
informování KŠ (KÚ)
jiného kraje

Požadavek od dalších
orgánů na území kraje

Příloha č. 4

Požadavek na věcné zdroje
(vzor s příkladem vyplnění)
Požadavek je uplatňován u orgánu
KŠ Středočeského kraje
KŘ:
Krizový stav:

Krajská krize se zapojením určených ÚSÚ

Označení požadavku:

CZ020 – 2115/27062011/1a51c/1*1)

Čas uplatnění požadavku (den,
hodina):

27. 6. 2011, 08:00

Dodání požadováno do (den, hodina): 27. 6. 2011, 20:00

Místo dodání:

Vrátno, okres Mladá Boleslav

Úřad

Vyřizuje

e-mail

Fax

Mobilní telefon

Pevná linka

MM Mladá Boleslav

Ing. Jan Černý

jcerny@mbol.cz

+4200326999001

+420721000222

+420326999002

Úřad

Vyřizuje

e-mail

Fax

Mobilní telefon

Pevná linka

OÚ Vrátno

Josef Dvořáček

jdvoracek@vratno.cz

+4200326999005

+420721000225

+420326999005

Kód CND

Název VZ (podle CND)

Množství MJ Účel dodávky

19.11.2

Kontejner speciální
na pitnou vodu 2 m3

Žadatel:
Dodávka pro
(vyplnit jen
pokud je odlišné
od žadatele):

Požadováno:

2

Upřesnění specifikace dodávky

ks Nouzové zásobování pitnou vodou.

Jméno a podpis odpovědného pracovníka

*1) Poznámka k vyplnění rubriky „Označení požadavku“:




Dodat 1 kus k horní a 1 kus k dolní
autobusové zastávce.

při ID krize z IS Krizkom:označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/kkkkk/poř.čís. požadavku,
při ID krize stanovené orgánem KŘ: označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/havarie15102011/poř.čís. požadavku
pokud ID krize nebylo stanoveno: označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/X/poř.čís. požadavku
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