TECHNIK OCHRANY OBYVATELSTVA – STUDIJNÍ MATERIÁL: POHOTOVOSTNÍ ZÁSOBY SSHR ČR

Pohotovostní zásoby SSHR ČR

Forma: prezentace a praktická ukázka pohotovostních zásob
Osnova prezentace (časová dotace 30. min.):
- seznámení s problematikou pohotovostních zásob (dále jen PZ) v rámci HZS hl. m. Prahy
v roli ochraňovatele
- popis jednotlivých PZ v ochraňování u HZS hl. m. Prahy
- dislokace PZ v rámci evidenčních skladů HZS hl. m. Prahy
- cvičení a zásahová činnost s PZ
Studijní materiály:
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy § 11
Pohotovostní zásoby
(1) Pohotovostní zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv v systému státních
hmotných rezerv.
(2) O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí ústředního správního úřadu, na základě
jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny. V souladu s tímto rozhodnutím Správa
státních hmotných rezerv poskytne pohotovostní zásoby příjemci, kterým může být správní
úřad nebo orgán územní samosprávy nebo sbor či služba podle § 10 odst. 1 písm. b). Příjemce
je oprávněn poskytnout pohotovostní zásoby fyzické nebo právnické osobě nebo jiné
organizační složce státu.
(3) Poskytnuté pohotovostní zásoby, mimo zásob, které byly spotřebovány, je příjemce
povinen vrátit do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této lhůtě je příjemce oprávněn užívat
poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy uzavřené se Správou státních
hmotných rezerv. Návrh smlouvy zpracuje Správa státních hmotných rezerv na základě
žádosti předložené příjemcem do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Pokud příjemce žádost
v uvedené lhůtě nepředloží, je užívání pohotovostních zásob neoprávněným použitím
majetku, k němuž má Správa státních hmotných rezerv příslušnost hospodařit. V případě
nevrácení poskytnutých pohotovostních zásob se postupuje podle právních předpisů
upravujících hospodaření s majetkem státu.
zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv § 4
(1) Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na hmotné rezervy, mobilizační rezervy,
pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc.
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(2) Hmotné rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky.
Jsou určeny pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků
krizových situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu.
(3) Mobilizační rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky,
stroje a jiné majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních dodávek.
(4) 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, kterou
nelze zajistit obvyklým způsobem, a pro materiální humanitární pomoc poskytovanou
do zahraničí.
(5) Zásoby pro humanitární pomoc tvoří vybrané základní materiály a výrobky určené
po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně
postižené.
(6) Tvorba státních hmotných rezerv je součástí krizových plánů.
vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
§3
Postup při vytváření pohotovostních zásob
(1) Věcně příslušný ústřední správní úřad v návaznosti na analýzu předpokládaného dopadu
krizové situace na celé území České republiky uplatní v nezbytném rozsahu požadavek
na vytvoření pohotovostních zásob nebo uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností.
(2) Požadavek na vytvoření pohotovostních zásob obsahuje
a) důvod vytvoření pohotovostních zásob,
b) určení pohotovostních zásob
1. obchodním názvem a číslem podle číselníku Klasifikace produkce
(CZCPA),
2. měrnou jednotkou,
3. množstvím v uvedené měrné jednotce,
4. předpokládanou cenou za měrnou jednotku,
c) v případech, kdy zachování požadované jakosti pohotovostních zásob po dobu
skladování vyžaduje jejich obměnu, také stanovení způsobu a intervalu této obměny
s kalkulací nákladů, které si vyžádá jedna obměna,
d) pořadí důležitosti, kterým ústřední správní úřad označuje pořadí návrhu
na vytvoření pohotovostních zásob v rámci všech svých ostatních návrhů na vytvoření
státních hmotných rezerv, které podal.
(3) Věcně příslušný ústřední správní úřad současně s požadavkem na vytvoření
pohotovostních zásob předloží k dalšímu projednání návrh ochraňování pohotovostních
zásob, v němž uvede
a) místo ochraňování,
b) osobu, která je ochotna a schopna ochraňování zajistit,
c) předpokládanou výši nákladů, které si vyžádá ochraňování za jeden kalendářní rok.
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(4) Pokud ze změn v krizových plánech vyplyne, že nezbytnou dodávku nadále není nutno
zajišťovat prostřednictvím pohotovostních zásob, podá věcně příslušný ústřední správní úřad
Správě státních hmotných rezerv návrh na uvolnění stávající položky pohotovostních zásob.
(5) Požadavek na uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností obsahuje
a) předmět nezbytné dodávky a zdůvodnění potřeby uchování výrobních schopností,
b) obchodní firmu,
c) sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby,
d) identifikační číslo,
e) jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou statutárními orgány
nebo jejich členy,
f) jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance nebo jiné osoby oprávněné jednat
za dodavatele nezbytné dodávky v souvislosti s vyřizováním nezbytné dodávky
a údaje o všech možnostech telekomunikačního spojení s ním v pracovní době, v době
nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, ve dnech pracovního volna
a pracovního klidu,
g) přehled výrobně technologických zařízení a dokumentace splňujících požadavek
§ 2 odst. 1 písm. i) zákona,
h) kalkulaci průměrných ročních nákladů spojených s uchováním výrobních
schopností.
(6) Věcně příslušný ústřední správní úřad může v požadavcích uvést další údaje,
které považuje za důležité.
(7) Požadavek na vytvoření pohotovostních zásob nebo na uhrazení nákladů na uchování
výrobních schopností uplatní věcně příslušný ústřední správní úřad u Správy státních
hmotných rezerv.
Osnova praktické ukázky PZ (časová dotace 60. min.):
- PZ dislokované v Jílovém u Prahy
- PZ dislokované mimo Jílové u Prahy (možnost převozu z jiného evidenčního skladu,
např. SDO-2)
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