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Pro stanovení pravidel a jednotných postupů orgánů krizového řízení pro uplatňování požadavků na 

věcné zdroje za krizové situace byla vytvořena Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové 

situace (dále jen Metodika).1 

Věcnými zdroji potřebnými pro řešení krizové situace se dle této Metodiky rozumí: 

a) věcné prostředky podle krizového zákona tj. movitá nebo nemovitá věc nebo 

poskytovaná služba2,  

b) nezbytné dodávky podle zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, tj. 

výrobky, práce nebo služby, bez nichž nelze zajistit překonání krizového stavu,3 

c) státní hmotné rezervy (dále jen „SHR“), tj. pohotovostní zásoby, zásoby pro humanitární 

pomoc, hmotné rezervy a mobilizační rezervy4.  

 

Státní hmotné rezervy 

Správa státních hmotných rezerv zabezpečuje financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, 

nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků 

krizových plánů i jejich pořizování. 

 Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na: 

- 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,  

- mobilizační rezervy - tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje a jiné 

majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních dodávek (pro podporu ozbrojených sil a 

ozbrojených bezpečnostních sborů po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu),  

- 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, 

- zásoby pro humanitární pomoc - tvoří vybrané základní materiály a výrobky určené po vyhlášení 

krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně postižené. 
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Požadavky na tvorbu státních hmotných rezerv vyplývají z krizových plánů. Odpovědnost za pořízení, 

udržování, financování SHR a jejich použití za krizového stavu je jednou ze tří základních působností 

Správy státních hmotných rezerv (SSHR). 

 
Správní úřady využívají pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) informační 
systémy určené ke komplexnímu zajištění informací o věcných zdrojích potřebných k pokrytí 
nezbytných dodávek. 

  
Informační systémy pro podporu KŘ5 

 
IS ARGIS - Hlavním nástrojem informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti 

zajišťování věcných zdrojů je informační systém IS ARGIS, který je určen orgánům krizového řízení od 

úrovně obcí s rozšířenou působností. 

IS KRIZKOM – nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za 

krizových stavů, které orgány KŘ potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejích 

následků. Jedná se o základní komunikační nástroj v této oblasti. Využívají jej orgány krizového řízení 

na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, ředitelství hasičských 

záchranných sborů krajů, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a ochraňovatelé 

pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc. 
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