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užité zkratky
HZS

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

ORP

Obec s rozšířenou působností

KKPH

Krajská komise přídělového hospodářství

OÚ

Obecní úřad

KPHO

Komise přídělového hospodářství obce

PFO

Podnikající fyzická osoba

KPHORP

Komise přídělového hospodářství ORP

PO

Právnická osoba

KÚ

Krajský úřad Plzeňského kraje
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1. PŘEHLED REGULAČNÍCH OPATŘENÍ
Za stavu nebezpečí1 může hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí,
uložit PO nebo PFO, mající bydliště, sídlo, místo podnikání nebo sídlo organizační složky podniku v příslušném územním obvodu,
podle § 21 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
povinnost:
A. dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství,
B. skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto
skladování strpět,
C. přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené
místo.
Za stavu nebezpečí může hejtman
D. nařídit regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit
1.
způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spotřebiteli,
2.
maximální množství zboží, které lze spotřebiteli prodat,
3.
okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány přednostně,
E. nařídit regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy.
Povinnosti nařízené pod body A, B, C, D a E jsou krizovými opatřeními2.

1

§ 21 odst. (5) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu může hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností
v území, pro které byl vyhlášen krizový stav, nařídit také opatření uvedená v bodě 1, pokud tak již taková opatření nenařídila vláda.
2 § 21 odst. (3) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
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2. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ
Nařídit povinnosti PO nebo PFO, mající bydliště, sídlo, místo podnikání nebo sídlo organizační složky podniku v příslušném územním
obvodu:
A. Dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném
množství.
B. Skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto
skladování strpět.
C. Přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby
na určené místo.

P.č.

Činnost k plnění regulačních opatření

Zajišťuje
Hejtman,

Spolupracuje

Poznámka

OÚ
Příslušné PO,
PFO

1.

Nařízení povinnosti právnické osobě nebo podnikající fyzické
osobě.

2.

Aktualizace databáze dodavatelů nezbytných dodávek.

HZS

OÚ

3.

Evidence údajů o skladovacích kapacitách jednotlivých PO a PFO.

HZS

OÚ

4.

Uložení pokuty za přestupek či správní delikt.

KÚ, OÚ ORP

KÚ, OÚ
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D. Nařídit regulaci prodávaného zboží v obchodní síti.

P.č.

Činnost k plnění regulačních opatření

Zajišťuje

1.

Nařízení regulace prodávaného zboží v obchodní síti.

Hejtman

2.

Úprava prodejní doby pro vybranou obchodní síť.

Hejtman

3.
4.
5.

Stanovení nepřekročitelného množství jednotlivých druhů zboží,
která smí být prodána při jednom nákupu jednomu nakupujícímu.
Stanovení okruhu spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží
dodávány přednostně.
Zřízení stálé krajské a obecní komise přídělového hospodářství
(KKPH, KPHORP a KPHO) a dočasné výdejny lístků.

6.

Zřízení pobočné výdejny lístků.

7.

Uložení pokuty za přestupek či správní delikt.

Hejtman
Hejtman

Spolupracuje

Poznámka

ORP, obce,
prodejci
ORP, obce,
prodejci
ORP, obce,
prodejci
ORP, obce,

KÚ, OÚ ORP,
OÚ
Úřad městského
obvodu (části).
KÚ, OÚ ORP

E. Nařídit regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy.

P.č.

Činnost k plnění regulačních opatření

1.

Nařízení regulačních opatření, kterými se mění způsob řízení
a organizace dopravy.

2.

Uložení pokuty za přestupek či správní delikt.

Zajišťuje

Spolupracuje

Hejtman

POVED s.r.o.,
ORP,
dopravci

Poznámka

KÚ, OÚ ORP
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