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A. POPIS KRIZOVÉ SITUACE
1. Charakteristika krizové situace
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu je v současné době jako samostatný důvod ke vzniku krizové situace s následným
vyhlášením krizového stavu v době míru málo pravděpodobný. Může být druhotným následkem při vzniku jiných krizových
situací, jako jsou rozsáhlé povodně, zvláštní povodně, dlouhodobé sucho, narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, narušení
dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu, narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu, závažné nehody v silniční,
železniční a letecké dopravě, epidemie, epizootie, technologické havárie a terorismus.

2. Předpokládaný územní a časový rozsah působení
Územní rozsah působení:
- specifikován dle druhu vzniku primární KS/MU
 dlouhodobé sucho – celé území ČR i ostatní evropské země,
 narušení dodávek ropy a ropných produktů – celé území ČR
 povodně, zvláštní povodně – oblast podél vodních toků,
 epidemie, epizootie – zasažené oblasti,
 narušení dodávek pitné vody – dodavatelé surovin + jejich zpracovatelé
 narušení dodávek elektrické energie – dodavatelé surovin + jejich zpracovatelé
Časový rozsah závisí na:
- dlouhotrvajících negativních výkyvů počasí,
- době znovuobnovení dodávek vody, elektrické energie, dodávek ropných produktů
- nařízených protiepidemických opatření.

4

Krizový plán Plzeňského kraje
3. Možné příčiny vzniku, indikátory vzniku a rozvoje
Vznik KS – narušení dodávek potravin velkého rozsahu, aniž by tomu předcházely jiné MU/KS, je samo o sobě nepravděpodobné.
Ke vzniku této sekundární KS může dojít jako následku níže uvedených MU/KS.
Primární (MU) KS
Povodeň

Sekundární KS – Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Omezení dopravy nebo nezvládnutí řízení komplexních opatření; event. narušení výroby potravin –
poškození potravinářských závodů v zasažené oblasti.
Dlouhodobé sucho
Nedostatek základních zemědělských surovin pro výrobu potravin a omezené množství pitné vody
pro zabezpečení výroby potravin.
Epidemie
Komplikace při produkci základních zemědělských surovin, výrobě potravin, dodávek základních
potravin pro postižené obyvatelstvo při respektování nařízených režimů, vyhlášení karantény
a dalších hygienických opatření.
Epizootie
Komplikace provozu chovů zvířat vyhlášením karantény a dalších hygienických opatření; následné
komplikace dodávek pro výrobu základních potravin do potravinářských podniků mimo uzavřenou
zónu při respektování nařízených mimořádných veterinárních opatření, ale dodávek potravin
do uzavřených oblastí.
Narušení dodávek
Omezení až zastavení výroby v případě dlouhotrvajících výpadků; znehodnocení skladovaných
elektrické energie
potravin (chladicí boxy, apod.).
Narušení dodávek ropy Nedostatek pohonných hmot pro dopravní zabezpečení dodávek potravin a pro náhradní zdroje
a ropných produktů
energie.
Zvláštní povodeň
Zaplavení rozsáhlých území a devastace staveb, narušení výroby potravin, kontaminace orné půdy,
ohrožení chovů zvířat, dopravní a zásobovací sítě, životního prostředí, velké ztráty na životech.
Narušení dodávek pitné
Omezení výroby potravin nebo její zastavení.
vody
Terorismus
Narušení produkce/dodávek potravin s cílem narušení stability politického a ekonomického života
na daném území.
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4. Popis skutečností nasvědčujících, že danou situaci není možné zvládnout běžnou činností
















přerušení nebo dlouhodobé a podstatné snížení produkce běžných potravin na postiženém území bez možnosti náhrady
dovozu z nepostiženého území nebo ze zahraničí,
podstatné zhoršení kvality potravin nebo jejich přímá kontaminace a komplikovaný dovoz z nepostiženého území,
přerušení dlouhodobých dodávek energií a pitné vody pro výrobu potravin na rozsáhlém území,
narušení produkce potravin z důvodu chybějících základních surovin,
nedostatečná pořádková opatření vedoucí k nekontrolované panice a možné kriminalitě obyvatel,
pozdní nebo nedostatečné informování obyvatelstva o situaci (panické skupování potravin),
nemožnost realizace plánu nezbytných dodávek,
opožděné uplatnění regulačních opatření nebo neuplatnění žádných regulačních opatření,
nedodržování základních hygienických opatření, hromadná onemocnění - epidemie,
nezabezpečení/kontaminace potravin hlodavci, šíření infekce z tlejících potravin a jiných produktů,
narušení systému likvidace závadných potravin, kadáverů, odpadů apod. – nedostatek kontejnerů na odvoz a kapacit pro jejich
likvidaci dle druhů,
narušení zásobování z výrobních potravinářských podniků,
narušení dodávek surovin do potravinářských podniků,
narušení přednostního zásobování potravinami dětských, zdravotnických a sociálních zařízení, ozbrojených sil,
bezpečnostních sborů, složek IZS a v nezbytném rozsahu prvků KI,
neadresné rozdělování potravin z humanitární pomoci.

5. Předpokládané sekundární události





možný výskyt epidemie nebo hromadných onemocnění vyplývajících z nedodržování hygienických opatření a z používání
kontaminovaných potravin,
narušení veřejného pořádku spojeného s protesty obyvatelstva z důvodu šíření poplašných zpráv nebo z důvodu malé
informovanosti obyvatel ze strany územních orgánů,
panika obyvatelstva z nedostatku potravin, zdravotní a psychické problémy z nedostatku potravin, zvýšená kriminalita,
neúměrné předražování cen základních potravin, neoprávněný prodej potravin z humanitární pomoci a možný vznik
překupnictví mezi obyvateli, prodej kontaminovaných potravin.
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6. Následky krizové situace
Dopady společenské
- projevy paniky, chaosu, násilnosti a zhoršení psychického stavu osob (až deprese) postižených nedostatkem potravy,
- snížení práceschopných obyvatel (zaměstnanců) dlouhodobá onemocnění z podvýživy, úmrtí,
- ztráta majetku,
- krádeže a rabování ve výrobních podnicích, obchodech a skladech potravin,
- sociální nejistota, ztráta zaměstnání v zastavených provozech nebo provozech s omezenou výrobou, v distribuci, obchodech
s potravinami,
- podstatné snížení životní úrovně postiženého obyvatelstva,
- výskyt neoprávněného prodeje kontaminovaných potravin.
Dopady na životy a zdraví osob
- úmrtí nebo hromadná onemocnění vyplývající z nedostatku základních potravin, z požití kontaminovaných potravin nebo
nedodržením hygieny při přípravě nebo konzumaci potravin (jídel),
- omezení/zhoršení kvality zdravotnických služeb,
- vznik epidemií nebo hromadných onemocnění,
- úmrtí nebo zranění zaměstnanců výrobních podniků a prodejců potravin následkem protiprávního jednání,
- nezvládnutí podmínek nouzového přežití obyvatelstvem.
Dopady na životní prostředí
- kontaminace půdy a vody v nádržích a vodních tocích (tlející potraviny, zemědělské plodiny, uhynulá hospodářská zvířata),
- kontaminace vody ve zdrojích pitné vody určených pro potravinářskou výrobu,
- znečištění vody v případě povodní zbytky z potravinářských a zemědělských podniků,
- v případě teroristického útoku na významné potravinářské firmy zničení nebo poškození objektů, únik nebezpečných látek poškození životního prostředí v bezprostřední blízkosti,
- v případě technologické havárie v potravinářských provozech a rozsáhlých povodní, únik nebezpečných látek - poškození životního
prostředí, znehodnocení surovin a potravin, zamoření okolí,
- přemnožení nebo soustředění hmyzu a hlodavců v poškozených potravinářských skladech a zařízeních,
- nárůst objemu odpadů a odpadních vod z potravinářských provozů,
- šíření infekcí ze zkažených a kontaminovaných potravin.
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6. Následky krizové situace
Dopady ekonomické
- vyřazení objektů potravinářské výroby z provozu a omezení obchodních kapacit (prodej potravin), ztráty z prodeje,
- narušení výroby potravin zničením nebo poškozením potravinářských zařízení v případě teroristických akcí a jiných havárií,
- zničení surovin pro výrobu potravin z důvodu nedostatku prostředků a kapacit pro jejich zpracování nebo dopravu,
- požadavky na zvýšení kapacity výroby v návaznosti na plán nezbytných dodávek spojené s vyššími požadavky na dopravu a
distribuci potravin,
- vysoké náklady na nouzové zásobování postiženého obyvatelstva,
- mimořádné finanční požadavky na obnovu výroby a následně na obnovu distribuce potravin,
- omezení plánovaných investic, oprava infrastruktury,
- narušení zásobování (distribuce potravin) postiženého obyvatelstva, např. krádežemi,
- poškození prodejen v případě rabování,
- vysoké finanční náklady na dovoz surovin/potravin z nepostižených zemí,
- narušení vývozu potravin.
Dopady mezinárodní
- dopady na turistický ruch,
- neplnění smluvních vztahů – vývoz a dovoz potravin.
Dopady na kritickou infrastrukturu
- možnost narušení činnosti a funkčnosti prvků KI (správních úřadů, školských, zdravotnických, sociálních, ubytovacích zařízení,
složek IZS, ozbrojených sil) v důsledku omezení nebo pozastavení výroby potravin a jejich distribuce na postiženém území.
Jiné dopady
- zvýšené nároky na správní orgány při organizování zásobování postiženého obyvatelstva potravinami,
- vysoké nároky na správní orgány při zabezpečení nařízených regulačních opatření v oblasti zásobování potravinami,
- zvýšené nároky na informační toky o průběhu a řešení KS,
- zvýšené nároky na pořádkové zabezpečení z hlediska nárůstu kriminality, včetně zamezení překupnictví, rozkrádání s rozprodávání
poskytnutých potravin z humanitární pomoci, prostředků státních hmotných rezerv a kontaminovaných potravin.
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B. PLÁNOVANÁ ČINNOST SUBJEKTŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÉ
SITUACE
P. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7

8.

Nařizuje/
zodpovídá/
Spolupracuje
Dokumentace
provádí
PŘI HROZBĚ VZNIKU KRIZOVÉ SITUACE – Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

Analyzovat vzniklou krizovou situaci vzhledem k možnému narušení
dodávek potravin jako sekundárního účinku krizové situace.
Svolat jednání KŠ. Projednat možnost vzniku KS – Narušení dodávek
potravin velkého rozsahu vzhledem k již probíhající „primární“ KS,
případně již vyhlášeného krizovém stavu.
Ověřit plán spojení v rámci ohroženého teritoria, upřesnit způsob
spojení se všemi zainteresovanými složkami a zajištění náhradních
přenosů potřebných informací.
Připravit se k zabezpečení přednostního zásobování potravinami
dětských a zdravotnických zařízení, ozbrojených bezpečnostních a
hasičských záchranných sborů, upřesnit jejich počty.
Průběžně monitorovat situaci. Zjistit informace o mimořádné situaci a
rozsahu ohrožení zdraví obyvatelstva.
Prověřovat reálnost zpracovaného PND, upřesnit požadavky
s dodavateli ND, zajistit náhrady za nezabezpečené ND.
Prověřit organizační, materiální a personální zabezpečení
předurčených subjektů pro zabezpečení produkce potravin a
zásobování potravinami postiženého obyvatelstva.
Získávat informace dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, §
15, odst. 3, písm. b); c); f); i).
Prověřit systém organizace dopravního zabezpečení dodávek potravin
– kontrola přístupových cest, dopravních kapacit.

KÚ PK

OÚ

KÚ PK
KÚ PK/OÚ
ORP, OÚ

subjekty
dotčené KPK

KÚ PK

složky IZS
OÚ, prodejci

Karta opatření 1

Karta opatření 3

KÚ PK/ OÚ
ORP, OÚ
KÚ PK/
OÚ ORP

dodavatelé ND

KPK
- B2 Plán nezbytných
dodávek
Karta opatření 2

HZS

potravinářské
firmy, OÚ ORP,
OÚ, KÚ
supermarkety,
apod.

Karta opatření 4

KÚ PK/
OÚ ORP, OÚ

dopravní firmy

Karta opatření 3 a 5
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P. č.

9.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ
Průběžně informovat obyvatelstvo o přijímaných opatřeních
a požadovaných činnostech obyvatelstva s cílem zamezit šíření
poplašných zpráv a dezinformací.

10.

Při zjištění podstatných nedostatků v případné realizaci plánu
nezbytných dodávek zajistit si cestou SSHR možnost použití
pohotovostních zásob na území kraje.

11.

Připravit regulační opatření, přídělový systém.

12.

V KŠ projednat opatření související s KS: Narušení dodávek potravin
velkého rozsahu, případně doporučit aktivaci KŠ ORP.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

Dokumentace

KÚ PK,
OÚ ORP, OÚ

HZS

HPK
- Plán komunikace
s veřejností
a hromadnými
informačními prostředky

KÚ PK/SSHR

MZe

Karta opatření 5

Hejtman/
KÚ PK, OÚ
ORP

SSHR

KÚ PK

OÚ ORP, HZS

Dokumentace KŠ

PŘI VZNIKU KRIZOVÉ SITUACE
Vyhlásit krizový stav (pokud již nebyl vyhlášen v souvislosti
s probíhající „primární“ KS) – STAV NEBEZPEČÍ.
Stanovit (popř. doplnit) krizová opatření, zajistit vyhlášení na
postiženém území.

Hejtman

OÚ ORP, OÚ

Při vyhlášení krizového stavu – NOUZOVÝ STAV (Vláda ČR)
Rozpracovat krizová opatření na podmínky kraje, vyhlásit na
postiženém území.

Hejtman

KÚ PK

1.

2.

3.

Monitorovat vývoj KS z hlediska možné realizace nouzového
zásobování postiženého obyvatelstva v ohrožených prostorech
a obyvatelstva v lokalitách jeho ubytování v případě provedené
evakuace.
Zabezpečit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení
nebo sociálních zařízení; ozbrojených sil a bezpečnostních sborů,
složek IZS a prvků KI.

KÚ PK
KÚ PK/
OÚ ORP, OÚ

KPK
- C4 Další dokumenty
související
s připraveností
na krizové situace
a jejich řešením
- B1 Přehled krizových
opatření a způsob
jejich provedení
Karta opatření 8

OÚ ORP, OÚ
sociální a
zdravotnická
zařízení

Karta opatření 5
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P. č.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

4.

Vyhlásit regulační opatření v oblasti přídělového systému.

5.

Zvážit zavedení režimových opatření k epidemiím.

6.

Aktivovat vytipovaná vyvařovací místa a místa pro výdej základních
potravin.
Zabezpečit pořádkovou službu k zamezení kriminality, rabování a
překupnictví s potravinami a prodeje kontaminovaných potravin,
zamezit neoprávněným odběrům potravin, krádežím.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

Vláda –
Hejtman/
KÚ PK

SSHR, MPO,
OÚ ORP, OÚ

KÚ PK/KVS,
KHS

OÚ ORP, OÚ

KÚ PK/
OÚ ORP,OÚ

Dokumentace
KPK
B3 – Regulační opatření
Karta opatření 8
HPK
- Plán hygienických
a protiepidemických
opatření
Karta opatření 5

Policie ČR,
KHS

OÚ ORP, OÚ,
prodejci

8.

Průběžně informovat postižené obyvatelstvo o přijatých opatřeních
z hlediska zabezpečení dodávek potravin, informovat obyvatelstvo o
výdejních místech.

KÚ PK,
OÚ ORP, OÚ

HZS,
hromadné
sdělovací
prostředky

HPK
- Plán komunikace
s veřejností
a hromadnými
informačními prostředky

9.

Zahájit a organizovat nezbytné dodávky potravin do postižených
lokalit.

KÚ PK/
OÚ ORP,OÚ

složky IZS

Karta opatření 9

10.

Průběžně zjišťovat informace v oblasti základních surovin pro výrobu
potravin, ve výrobě potravin, obchodní síti.

HZS

OÚ ORP, OÚ,
KÚ PK,
supermarkety,
potravinářské
firmy,
zemědělská
družstva

11.

Monitorovat průběh zásobování potravinami; průběžně vyhodnocovat
situaci na postiženém teritoriu.

KÚ PK/
OÚ ORP,OÚ

složky IZS

7.

Karta opatření 9

Zákon č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení, § 15,
odst. 3
Karta opatření 6

Karta opatření 9
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P. č.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

12.

Vyhodnotit lokality, které jsou dopravními prostředky částečně nebo
zcela nepřístupné, vyhodnotit počty obyvatel.

13.

Vyžádat prostředky AČR nebo jiných organizací k zásobování
nepřístupných míst výdeje potravin.

14.

Zabezpečit dodávky potravin do míst, kde vznikl jejich nedostatek;
jejich případný nedostatek řešit s MZe a SSHR cestou ÚKŠ.

15.

V případě, že SSHR rozhodne o poskytnutí zásob humanitární
pomoci, odpovídá hejtman nebo starosta za jejich adresné přidělení
postiženým fyzickým osobám.

16.

Zrušit regulační opatření v oblasti přídělového systému.

17.

Ukončení/zrušení krizového stavu.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

KÚ PK/
OÚ ORP, OÚ
Hejtman/
KÚ PK
KÚ PK,
OÚ ORP, OÚ
Hejtman,
starosta/
KÚ PK,
OÚ ORP, OÚ
Vláda –
Hejtman/
KÚ PK

Vláda –
Hejtman/
KÚ PK

Dokumentace
Karta opatření 6

OÚ ORP, OÚ
AČR, právnické
nebo fyzické
osoby
MZe, SSHR,
složky IZS
SSHR
HZS
SSHR, MPO,
OÚ ORP, OÚ

OÚ ORP, OÚ

Karta opatření 9

Karta opatření 9

Karta opatření 9
KPK
B3 – Regulační opatření
Karta opatření 8
KPK
- C4 Další dokumenty
související
s připraveností
na krizové situace
a jejich řešením
- B1 Přehled krizových
opatření a způsob
jejich provedení
Karta opatření 8

PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ POSTIŽENÉHO KRIZOVOU SITUACÍ
1.

Zvážit odvolání zavedených režimových opatření v souvislosti
s primární KS.

KÚ PK/ KVS,
KHS

OÚ ORP, OÚ

HPK
- Pohotovostní plán
veterinární opatření
- Plán hygienických
a protiepidemických
opatření
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Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

2.

Opravit a provést údržbu techniky a zařízení použitých
z pohotovostních zásob a vrátit je ochraňovatelským subjektům

KÚ PK/
OÚ ORP, OÚ

složky IZS,
ochraňovatelské
subjekty

3.

Zapracovat do dokumentace poznatky získané při řešení KS.

KÚ PK/
OÚ ORP, OÚ,
HZS

P. č.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

Dokumentace
Karta opatření 9
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C. KARTY OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

KARTA OPATŘENÍ
Opatření
Ověření plánu spojení v rámci ohroženého teritoria; upřesnění způsobů
spojení se všemi zainteresovanými složkami a zajištění náhradních přenosů
potřebných informací
Nařizuje
(schvaluje)

KÚ – pracoviště
krizového
řízení/KŠ kraje

Provádí

OÚ ORP,
obec

Spolupracuje

Označení opatření
Všeobecné typové
postupy
1.
- subjekty dotčené
krizovým plánem

Související právní předpisy
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně souvisejících zákonů
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření

Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni

P. č.
1.
2.

P. č.

Činnosti na krajské úrovni
Ověřit plán spojení
Zajistit náhradní přenosy informací
Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

Nařizuje
KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ
KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ

Provádí
OÚ ORP,
obec

Spolupracuje
Zainteresované
orgány kraje,
ORP

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

Krizový plán Plzeňského kraje

KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Upřesnění požadavků s jednotlivými dodavateli a dořešení případní náhrady
v rámci zajištění nezbytných dodávek (ND)

Všeobecné typové
postupy
2.

Nařizuje
(schvaluje)

dodavatelé ND, složky
IZS

KÚ – pracoviště
krizového
řízení/KŠ kraje

Provádí

OÚ ORP,
obec

Spolupracuje

Související právní předpisy
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně souvisejících zákonů
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření

Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni

P. č.

Činnosti na krajské úrovni

1.

Upřesnění požadavků s dodavateli ND

2.

Zajištění náhrady za nezabezpečené ND

P. č.

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

Nařizuje
KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ
KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ

Provádí
OÚ ORP,
obec

Spolupracuje
Dodavatelé ND

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Upřesnění počtů přednostně zásobovaných zařízení a organizací
potravinami/vodou a zabezpečení systému dopravy

Všeobecné typové
postupy
3.

Nařizuje
(schvaluje)

KÚ – pracoviště
krizového
řízení/KŠ kraje

Provádí

OÚ ORP,
obec,
příslušný
odborný
útvar KÚ

Spolupracuje

orgány dotčené
krizovým plánem –
dopravci, přednostně
zásobovaná zařízení

Související právní předpisy
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně souvisejících zákonů
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření

Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni

P. č.

Činnosti na krajské úrovni

1.

Upřesnění počtů přednostně zásobovaných
zařízení a organizací

2.

Zabezpečení systému dopravy

P. č.

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

Nařizuje
KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ
KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ

Provádí
OÚ ORP,
obec

Spolupracuje
příslušné odborné
útvary KÚ, OÚ
ORP, obec

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření
Všeobecné typové
postupy
4.

Prověření organizačního, materiálního a personálního zabezpečení
předurčených subjektů pro zabezpečení produkce potravin a zásobování
potravinami postiženého obyvatelstva
Nařizuje
(schvaluje)

Mze/MV

Provádí

Mze/odborné Spolupracuje
útvary,
kontrolní
orgány, MV/
HZS kraje

vybrané potravinářské
firmy, ORP/Obce, KÚ,
další zainteresované
subjekty

Související právní předpisy
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění
pozdějších předpisů, § 10, odst. 1, písm. k), § 15, odst. 3, písm. b); c); f); i)
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, § 15, odst. 6
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
Příprava postupů k řešení zabezpečení bezpečné
produkce potravin na základě získaných informací
1.
ohledně produkce potravin

P. č.

1.

P. č.

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
potravinářské
firmy, ORP, obce,
kontrolní orgány,
HZS kraje
Spolupracuje
potravinářské
firmy, ORP, obce,
KÚ,
supermarkety,
obchodní
organizace, apod.

Mze/MV

Činnosti na krajské úrovni

Nařizuje

Provádí

Získávání informací – dle § 15, odst. 3, písm. b); c);
f); i)

Mze/MV

HZS kraje

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Další postupy a opatření v případě narušení dodávek potravin

Další postupy
a opatření
5.

Nařizuje
(schvaluje)

KÚ – pracoviště
krizového
řízení/KŠ kraje

Provádí

Spolupracuje

OÚ ORP,
obec,
příslušný
odborný
útvar KÚ

SSHR, Mze, orgány
dotčené krizovým
plánem

Související právní předpisy
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně souvisejících zákonů, §
7, § 12;
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, § 4a), 4b).
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky
Další potřebné informace související s plněním opatření
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
Uvolnění zásob pro humanitární pomoc.
2.

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

SSHR

SSHR

kraj

Činnosti na krajské úrovni

vláda
Nařizuje

MZe, kraj
Spolupracuje

1.

Kontrola přístupových cest, dopravní kapacity,
apod.; systém organizace dopravního
zabezpečení dodávek potravin.

KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ

SSHR
Provádí
KÚodborné
útvary,
OÚ ORP,
obec

2.

Žádost o poskytnutí humanitární pomoci,
hmotných rezerv.

SSHR/vláda SSHR

3.

Aktivace vytipovaných vyvařovacích míst, míst
pro výdej základních potravin.

KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ

KÚodborné
útvary,
OÚ ORP,
obec

orgány dotčené
krizovým plánem
a firmy

4.

Zabezpečit přednostní zásobování dětských a
zdravotnických zařízení nebo sociálních zařízení;
ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a složek
IZS.

KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ

KÚ, OÚ
ORP,
obec

sociální,
zdravotnická
zařízení

Poskytnutí hmotných rezerv.
P. č.

dopravní firmy

MZe, kraj
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Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na krajské úrovni
Vyhodnotit lokality, které jsou dopravními
prostředky částečně nebo zcela nepřístupné,
5.
vyhodnotit zde počty obyvatel, vyžádat pomoc
právnické nebo fyzické osoby dotčené krizovým
plánem při jejich zásobování.
Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
P. č.
působností

Nařizuje
KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ
Nařizuje

Provádí
KÚodborné
útvary,
OÚ ORP,
obec

Spolupracuje
další orgány
dotčené krizovým
plánem,

Provádí

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Průběžně sledovat a analyzovat krizovou situaci v oblasti získávání základních
surovin pro výrobu potravin, situaci ve výrobě základních druhů potravin;
vyhodnocovat stav zásob potravin v obchodní síti a skladech
Nařizuje
(schvaluje)

MZe/MV

Provádí

kontrolní
orgány;
MZeodborné
útvary

Spolupracuje

Další postupy
a opatření
6.
potravinářské firmy;
ORP, obce, MZeodborné útvary,
supermarkety,
zemědělská družstva,
HZS kraje

Související právní předpisy
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění
pozdějších předpisů, § 10, odst. 1, písm. k), § 15, odst. 3;
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky
Další potřebné informace související s plněním opatření
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
Zpracování analýzy zjištěných informací
z oblasti základních surovin pro výrobu
potravin; analýzy výroby potravin; analýzy
1.
zásob v obchodní síti v průběhu krizové situace.

2.
P. č.

1.

P. č.

Stanovení dalších postupů na základě
provedené analýzy.
Činnosti na krajské úrovni

Nařizuje

MZe/MV

MZe
Nařizuje

Zjištění informací v oblasti základních surovin
pro výrobu potravin, ve výrobě potravin,
obchodní síti v průběhu krizové situace.

MZe/MV

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
MZe/odborné
MZe/odborné útvary,
útvary,
potravinářské
kontrolní
firmy, obchodní
orgány
organizace,
MPO, HZS krajů
MZe/ odborné
MZe
útvary
Provádí
Spolupracuje
OÚ ORP, obec,
KÚ-odborné
útvary,
HZS krajů,
supermarkety,
kontrolní
potravinářské
orgány
firmy,
zemědělská
družstva
Provádí

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Další postupy
Připravit regulační opatření pro omezení sortimentu výroby – výroba základních a opatření
7.
druhů potravin; zavedení přídělového systému na potraviny
Nařizuje
(schvaluje)

Vláda/hejtman

Provádí

MZe,
MPO/KÚ,
ORP

Spolupracuje

potravinářské firmy;
KÚ, ORP, obce,
SSHR,
MZe-odborné útvary,
MPO-odborné útvary

Související právní předpisy
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích; § 15, odst. 6;
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy; § 5, písm. b); § 6, odst. 1, písm.
e); § 7, odst. 1. písm. c), odst. 2, písm. c).
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření

Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
1.

Zpracování regulačních opatření – výroba
omezených druhů.

vláda

MZe

2.

Příprava zavedení přídělového systému.

vláda

MPO

Spolupracuje
MZe/odborné
útvary,
potravinářské
firmy, SSHR
MPO/SSHR

Činnosti na krajské úrovni
Příprava regulačních opatření, přídělového
systému.

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

hejtman

KÚ, OÚ ORP

SSHR

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

P. č.
1.

P. č.

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu; zavedení regulačních opatření ve
výrobě, zavedení přídělového systému;
Rozhodnutí o ukončení krizového stavu, regulačních opatřeních, přídělového
systému;
Nařizuje
Provádí MZe,
Spolupracuje
Vláda
(schvaluje)
MPO/KÚ,
OÚ ORP

Další postupy
a opatření
8.
potravinářské firmy;
KÚ, ORP, obce, SSHR
MZe-odborné útvary,
MPO-odborné útvary

Související právní předpisy
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích; § 15, odst. 6;
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy; § 5, písm. b); § 6, odst. 1, písm.
e); § 7, odst. 1. písm. c), odst. 2, písm. c).
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření

Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
Vyhlášení regulačních opatření – výroba
omezených druhů.
1.
Zrušení regulačních opatření.
2.
3.
P. č.
1.
2.
P. č.

Nařizuje

Provádí

vláda

MZe

vláda

ÚKŠ

ÚSÚ

vláda

MPO

MPO/SSHR

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

hejtman

KŠ, KÚ

SSHR, MPO, OÚ
ORP, obec

Vyhlášení krizového stavu; zrušení krizového
stavu

hejtman

KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ

OÚ ORP, obec

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

Vyhlášení krizového stavu; zrušení krizového
stavu.
Vyhlášení opatření k zavedení přídělového
systému, zrušení opatření ohledně přídělového
systému.
Činnosti na krajské úrovni
Vyhlášení regulačních opatření v oblasti
přídělového systému; zrušení regulačních
opatření v oblasti přídělového systému.

Spolupracuje
MZe/odborné
útvary,
potravinářské
firmy, SSHR
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření
Další postupy
a opatření
9.

Další postupy a opatření v případě narušení dodávek potravin
Nařizuje
(schvaluje)

KÚ –
pracoviště
KŘ/KŠ kraje

Provádí

KÚ-odborné
útvary, Ú ORP,
obec, policie
ČR, složky IZS,
KHS kontrolní
orgány

Spolupracuje

orgány dotčené
krizovým plánem

Související právní předpisy
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů;
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích;
Zákon č. 110/1198 Sb., o bezpečnosti ČR;
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích.
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření

Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

P. č.

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

KŠ/KÚ
pracoviště
KŘ

Policie ČR,
KHS,
kontrolní
orgány

OÚ ORP, obec,
prodejci

1.

2.

Činnosti na krajské úrovni
Zabezpečit pořádkovou službu k zamezení
kriminality, rabování a překupnictví
s potravinami a prodeje kontaminovaných
potravin, zamezit neoprávněným odběrům
potravin, krádežím.
Průběžné informování obyvatelstva/postiženého
obyvatelstva o přijatých opatřeních z hlediska
zabezpečení dodávek potravin, informování
obyvatelstva o výdejních místech s využitím
hromadných sdělovacích prostředků.

KÚ
pracoviště
KŘ

KÚ-odborné
útvary, OÚ
ORP, obce

Hromadné
sdělovací
prostředky
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Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na krajské úrovni

Nařizuje

3.

Zahájení a organizování plánu nezbytných
dodávek potravin do postižených lokalit.

KÚ pracoviště
KŘ

4.

Monitorování průběhu zásobování potravinami;
průběžně vyhodnocovat situaci na postiženém
teritoriu.

KÚ pracoviště
KŘ

5.

Vyžádat prostředky AČR nebo jiných organizací
k zásobování nepřístupných míst výdeje
potravin.

hejtman

6.

Zabezpečit dodávky potravin pro obce/města,
kde vznikl jejich nedostatek; řešit jejich případný
nedostatek s MZe a SSHR cestou ÚKŠ.

KŠ/KÚpracoviště
KŘ

7.

Adresné poskytnutí/přidělení zásob humanitární
pomoci.

KÚ –
pracoviště
KŘ

8.
P. č.

Oprava a údržba techniky a zařízení použitých
z pohotovostních zásob a jejich vrácení
ochraňovatelským subjektům.
Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Provádí
KÚ-odborné
útvary, OÚ
ORP, obce
KÚ-odborné
útvary, OÚ
ORP, obec
KÚ –
pracoviště
KŘ
OÚ ORP,
obec, další
orgány
dotčené kriz.
plánem, KÚodborné
útvary
KÚ-odborné
útvary, OÚ
ORP, obec

Spolupracuje
Složky IZS, další
orgány dotčené
krizovým plánem
složky IZS
OÚ ORP, obec,
KÚ-odborné
útvary

MZe, SSHR,
složky IZS

složky IZS

KÚ –
pracoviště
KŘ

OÚ ORP,
obec

složky IZS,
ochraňovatelské
subjekty

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření
Další postupy
a opatření
10.

Obnovení běžné produkce potravin a běžného zásobování.
Nařizuje
(schvaluje)

MZe/MPO

Provádí

MZe-odborné
útvary
MPO-odborné
útvary
potravinářské
firmy

Spolupracuje

potravinářské firmy;
KÚ, ORP, obce,
kontrolní orgány

Související právní předpisy
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření

Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
MZe/odborné
útvary, kontrolní
orgány

1.

Znovuzavedení plné výroby.

MZe

potravinářské
firmy

P. č.

Činnosti na krajské úrovni

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

P. č.

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
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C. SÍLY A PROSTŘEDKY NEZBYTNÉ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

1.)

SÍLY A PROSTŘEDKY NEZBYTNÉ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
Veškeré síly a prostředky nezbytné pro řešení krizových situací jsou uvedeny v dokumentu „Přehled sil a prostředků
nezbytných pro řešení krizových situací na území Plzeňského kraje“ (součást části C) - Pomocná část – Další dokumenty
související s připraveností na krizové situace a jejich řešením).

2.)

PROSTŘEDKY NEZBYTNÉ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
Název prostředku
Potraviny
Voda
Stravování
Zdroje energie
Nakládání s odpady
Dopravní prostředky
Nákladní doprava silniční
Služby čerpacích stanic
Přeprava a výdej pohonných hmot
Skladovací prostory
Soukromé bezpečnostní služby

Činnost
- Zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva

- Zásobování

- Uskladnění zásob humanitární pomoci,
pohotovostních zásob
- Pořádkové zabezpečení dodávek potravin

Poznámka
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