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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Správa státních hmotných rezerv (dále jen Správa), jako povinný subjekt ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), obdržela dne 22. 8. 2022 Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Uvedenou žádostí je požadováno poskytnutí následujících informací:
„V jakých krizových situacích, případně mimořádných událostech byly použity státní hmotné
rezervy – poprosil bych o veškeré informace, statistiky a údaje, které mi můžete o jednotlivých KS
poskytnout ať už se jedná o povodně, kalamity, tornáda či nedávný Covid atd.
-

Dále bych potřeboval informace o tom, v jakém rozsahu státní hmotné rezervy používá
integrovaný záchranný systém.
Budu také rád za jakékoliv další materiály, které se Správou a poskytováním státních
hmotných rezerv souvisejí – vytváření zásob a jejich procentuální zastoupení, fungování
správy atd.“

Žádost je odůvodněna tak, že žadatel „studuje Policejní akademii v Praze a v současné době shání
informace do své bakalářské práce, kterou píše na téma „Státní hmotné rezervy v systému
nouzového hospodářství. Na základě těchto informací budu provádět komparaci použití SHR mezi
jednotlivými KS v praktické části mé práce.“.
Správa se Vaší žádostí pečlivě věnovala a k Vašemu dotazu sděluje následující:
K Vaší otázce „V jakých krizových situacích, případně mimořádných událostech byly použity
státní hmotné rezervy – poprosil bych o veškeré informace, statistiky a údaje, které mi
můžete o jednotlivých KS poskytnout ať už se jedná o povodně, kalamity, tornáda či nedávný
Covid atd.! sdělujeme následující:
Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana
tel.: +420 222 806 111, fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz





Státní hmotné rezervy byly v souladu s ustanoveními zákona číslo 241/2000
Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy od roku 2020 použity při
všech krizových stavech, které byli na území krajů nebo na celém území
České republiky vyhlášeny a to v rozsahu podle rozhodnutí vedoucích
ústředních správních úřadů na základě jejichž požadavku, který odpovídá
schválenému Krizovému plánu a Plánu nezbytných dodávek, byly státní
hmotné rezervy vytvořeny.
Současně jsou státní hmotné rezervy poskytovány při řešení mimořádných
událostí v souladu s ustanovením §4a) zákona číslo 97/1993 Sb., o
působnosti Správy státních hmotných rezerv (v roce 2017 – 107 případů,
2018 – 123 případů, 2019 – 104 případů, 2020 – 97 případů, 2021 – 131
případů, 2022 – 139 případů).

Ohledně Vaší další otázky, která zní „Dále bych potřeboval informace o tom, v jakém
rozsahu státní hmotné rezervy používá integrovaný záchranný systém.“, sdělujeme
následující:
 Jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému (základní a ostatní)
jsou oprávněni použít státní hmotné rezervy pouze způsoby, které stanovují
zákony a v rozsahu nezbytného k řešení krizové situace se současným
schválením příslušného ústředního správního úřadu:
o při řešení krizové situace po vyhlášení krizového stavu podle §11
zákona číslo 241/2000 Sb.,
o při řešení mimořádných událostí podle §4a, §4b a §4d zákona číslo
97/1993 Sb.
K Vaší poslední otázce „Budu také rád za jakékoliv další materiály, které se Správou a
poskytováním státních hmotných rezerv souvisejí – vytváření zásob a jejich procentuální
zastoupení, fungování správy atd.!, uvádíme toto:
 Základní informace týkající se státních hmotných rezerv jsou uvedeny
v příslušných zákonech:
o Zákon číslo 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných
rezerv;
o Zákon číslo 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové
stavy;
o Zákon 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy;
o Vyhláška 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských
opatření pro krizové stavy.

Jako další zdroj informací prosím využijte i tyto odkazy:
Působnost SSHR:
https://www.sshr.cz/o-nas/pusobnost-sshr/
Systém HOPKS:
https://www.sshr.cz/pro-verejnou-spravu/system-hopks/
Systém SSHR:
https://www.sshr.cz/pro-verejnou-spravu/system-hopks/statni-hmotne-rezervy-shr/
Metodiky HOPKS:
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https://www.sshr.cz/pro-verejnou-spravu/system-hopks/metodiky-hopks/
S pozdravem
JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.
podepsáno elektronicky
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