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Literatura
• webové stránky příslušné instituce –
Správa státních hmotných rezerv
www.sshr.cz

2

Osnova přednášky
•
•
•
•
•

Systém nouzového hospodářství
Systém hospodářské mobilizace
Systém státních hmotných rezerv
Výstavbou nezbytné infrastruktury
Systém regulačních opatření
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Hmotné rezervy
• Hmotné rezervy - strategických zásoby, které tvoří vybrané základní
suroviny, materiály, polotovary a výrobky určené pro zajištění
obrany a obranyschopnosti, pro odstraňování následků krizových
situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů
státu.
• Jedná se zejména o základní surovinové vstupy pro petrochemii,
metalurgii, chemický, textilní a potravinářský průmysl.
• Hmotné rezervy se skladují jednak ve vlastních skladových
základnách Správy státních hmotných rezerv, jednak se sklady
pronajímají na základě smluv.
• Prioritním úkolem v oblasti hmotných rezerv je také tvorba a udržování
strategických nouzových zásob ropy a vybraných ropných produktů v
množství a struktuře, která odpovídá požadavkům podle příslušných
zákonů a evropských směrnic.
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Hmotné rezervy

Pramen: https://www.sshr.cz/cinnosti/stranky/odbor_hmotnych_rezerv.aspx
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Mobilizační rezervy
•

•

•

tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje a jiné
majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních dodávek (zákon č.
97/1993 Sb. § 4)
Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR (na příslušné
dvouleté období) zpracovaný na základě požadavku na přípravu zaslaného
objednatelem mobilizační dodávky SSHR.
Použití mobilizačních rezerv za krizové situace:
- na základě rozhodnutí vlády ČR o aktivaci systému hospodářské
mobilizace,
- na základě rozhodnutí vlády ČR lze poskytnout mobilizační rezervy i pro
řešení krizových situací v systému nouzového hospodářství.
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Pohotovostní zásoby
•

•

•

tvoří vybrané základní materiály a výrobky, určené k zajištění nezbytných
dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a hasičských
záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů v systému nouzového
hospodářství, které nelze zajistit obvyklým způsobem
(zákon č. 97/1993 Sb. § 4)
Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR (na příslušné
dvouleté období) zpracovaný na základě návrhu na vytvoření
pohotovostních zásob zaslaného věcně příslušným resortem SSHR.
(zákon č. 241/2000 Sb., § 11, vyhláška č. 498/2000 Sb., §3, Metodika)
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Zásoby pro humanitární
pomoc (ZHP)
•

Tyto zásoby jsou součástí zajištění humanitární pomoci postiženým osobám a jsou
poskytovány státem po vyhlášení krizového stavu, v souladu se zákonem č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení, na správním území zasaženém krizovou situací.
Pořízení, skladování, ochraňování a přepravu ZHP k vyžadujícímu správnímu úřadu
zabezpečuje SSHR.
Za převzetí, přidělení postiženým osobám a zamezení zneužití ZHP odpovídá
vyžadující správní úřad. ZHP se poskytují postiženým osobám bezplatně.
ZHP slouží pro první 3 dny krizové situace k zajištění nezbytných životních potřeb
fyzických osob, které vlivem krizové situace zůstaly bez potřebných věcných
prostředků nutných k přežití a které nebyly evakuovány.

•

Podrobnější informace k ZHP viz na stránkách SSHR – tj. počty kusů, struktura
humanitárního balíčku apod.
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Děkuji za pozornost!
Dotazy?
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