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Zkratky
ČNB

Česká národní banka

MF

Ministerstvo financí

HZS

Hasičský záchranný sbor

ORP

Obec s rozšířenou působností

IZS

Integrovaný záchranný systém

OÚ

Obecní úřad

KPK

Krizový plán Plzeňského kraje

ÚSC

Územní samosprávný celek

KŠ PK

Krizový štáb Plzeňského kraje

KÚ PK

Krajský úřad Plzeňského kraje
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Krizový plán Plzeňského kraje
V Typovém plánu pro krizové situace v oblasti Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu vydaném
Ministerstvem financí ČR (č.j.: MF-34200/2017/5701-1) a ČNB (č.j.: 2017/166773/ČNB/420) jsou řešeny krizové situace, které
mohou nastat v následujících segmentech:
 Segment státního rozpočtu a státního závěrečného účtu
 Segment daní
 Segment cenové politiky
 Segment uvěrových institucí
 Segment kapitálového trhu
 Segment pojišťovnictví
 Segment devizového hospodářství
 Segment domácí měny.
V Krizovém plánu Plzeňského kraje je rozpracována pouze krizová situace v segmentu státního rozpočtu a státního závěrečného
účtu, v rámci které jsou uvedeny činnosti na krajské úrovni i na úrovni obce s rozšířenou
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A. POPIS KRIZOVÉ SITUACE
1. Charakteristika krizové situace
Vyhlášení stavu ohrožení státu podle čl. 7 odst. 1 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky nebo vyhlášení
válečného stavu podle čl. 43 odst. 1 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

2. Předpokládaný územní a časový rozsah působení
Územní rozsah působení zahrnuje celé území státu.
Časový rozsah krizové situace bude záviset na její povaze a konkrétních okolnostech.

3. Možné příčiny vzniku, indikátory vzniku a rozvoje
Příčiny vyhlášení stavu ohrožení státu nebo vyhlášení válečného stavu nelze předem specifikovat ani konkretizovat.

4. Následky krizové situace
Dopady společenské
- sociální destabilizace,
- sociální krize,
- zvýšená nezaměstnanost.
Dopady na životy a zdraví osob
- ohrožení financování výdajů v oblasti sociální a zdravotní.
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4. Následky krizové situace
Dopady na životní prostředí
- možnost poškození životního prostředí v důsledku ohrožení financování výdajů v oblasti životního prostředí.
Dopady ekonomické
- destabilizace ekonomiky,
- makroekonomická nerovnováha,
- snížení ekonomické výkonnosti,
- vnější zranitelnost hospodářství,
- ekonomická krize,
- dlouhodobá ztráta kredibility hospodářské politiky.
Dopady mezinárodní
- oslabení důvěryhodnosti státu,
- ztráta investorské důvěry.
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B. PLÁNOVANÁ ČINNOST SUBJEKTŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

P. č.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

Dokumentace

PŘI HROZBĚ VZNIKU KRIZOVÉ SITUACE
1.
2.
3.

Průběžně sledovat situaci v oblasti financí.
Příprava opatření k vázání zdrojů. Sestavení nouzového, popř.
válečného rozpočtu.
Svolat krizový štáb kraje, případně doporučit aktivaci KŠ ORP

KÚ PK/ČNB
KÚ PK

OÚ

Hejtman,
starosta/
KÚPK, OÚ
ORP

HZS

Poplachový plán IZS
Dokumentace KŠ

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

PŘI VZNIKU KRIZOVÉ SITUACE – STAV OHROŽENÍ STÁTU
Při vyhlášení krizového stavu – STAV OHROŽENÍ STÁTU
(Parlament ČR)
- rozpracovat krizová opatření na podmínky kraje, zajistit vyhlášení.

1.

2.
3.

Hejtman

Součinnost s Ministerstvem financí při zpracování návrhu
mimořádného státního závěrečného účtu.
Součinnost s Ministerstvem financí při zpracování návrhu nouzového
státního rozpočtu.

MF/KÚ PK

KARTA OPATŘENÍ 1.

MF/KÚ PK

KARTA OPATŘENÍ 2.
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P. č.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

Spolupracuje

Dokumentace

PŘI VZNIKU KRIZOVÉ SITUACE – VÁLEČNÝ STAV

1.

Součinnost s Ministerstvem financí při
mimořádného státního závěrečného účtu.

zpracování

návrhu

2

Součinnost s Ministerstvem financí při zpracování návrhu nouzového
státního rozpočtu.

MF/KÚ PK

KARTA OPATŘENÍ 3.

MF/KÚ PK

KARTA OPATŘENÍ 4.
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C. KARTY OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
KARTA OPATŘENÍ
Opatření po vyhlášení stavu ohrožení státu

Označení opatření

Návrh mimořádného státního závěrečného účtu.
Nařizuje
(schvaluje)

Vláda

Provádí

Ministerstvo
financí

1
Spolupracuje

Správci rozpočtových
kapitol a ostatní
subjekty podílející se na
tvorbě státního rozpočtu
a státní závěrečného
účtu

Související právní předpisy
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění
pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro
vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech stanovení návrhů
závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření
Při zpracování mimořádného státního závěrečného účtu se postupuje podle ustanovení § 29 - § 31
rozpočtových pravidel.
Součinnost se správci kapitol, územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, regionálními
radami regionů soudržnosti a státními fondy.
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
Nařizuje Provádí Spolupracuje
Správci
rozpočtových kapitol
a ostatní subjekty
Ministerstvo financí zpracuje návrh mimořádného
podílející se na
státního závěrečného účtu podle ustanovení § 29 1.
vláda
MF
tvorbě státního
§ 31 rozpočtových pravidel a předloží jej vládě
rozpočtu a státní
k projednání.
závěrečného účtu
v souladu s § 29
a § 30
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Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na krajské úrovni
1.

P. č.

1.

Součinnost územních samosprávných celků
s Ministerstvem financí při zpracování návrh
mimořádného státního závěrečného účtu.
Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností
Součinnost dobrovolných svazků obcí s krajskými
úřady při zpracování návrhu mimořádného státního
závěrečného účtu.

Nařizuje

Provádí

MF

ÚSC
krajské
úřady

Nařizuje

Provádí

MF

ÚSC
krajské
úřady

Spolupracuje

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření po vyhlášení stavu ohrožení státu

Označení opatření

Návrh nouzového státního rozpočtu.
Nařizuje
(schvaluje)

Vláda

2.
Provádí

Ministerstvo
financí

Spolupracuje

Správci rozpočtových
kapitol

Související právní předpisy
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 Vyhláška č. MF č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu
zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách jejich
předkládání, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření
Nouzový rozpočet se zpracovává na období po vyhlášení stavu ohrožení státu na zbytek roku. Správci
kapitol připravují podklady podle vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro
vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a
lhůtách jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah podkladů a termín předložení stanoví
Ministerstvo financí s přihlédnutím k aktuální situaci a k možnému nebezpečí časového prodlení.
Budou zabezpečeny zákonné rezervy (Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a
odstraňování jejich následků podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších
předpisů a Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému).
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
Nařizuje Provádí
Spolupracuje
Ministerstvo financí zpracuje návrh nouzového
Správci
státního rozpočtu podle ustanovení § 29 - § 31
rozpočtových
1.
vláda
MF
rozpočtových pravidel a předloží jej vládě
kapitol
k projednání.
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na krajské úrovni
Nařizuje Provádí
Spolupracuje
1.
P. č.
1.

Součinnost územních samosprávných celků
s Ministerstvem financí při zpracování návrhu
nouzového státního rozpočtu.
Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností
Součinnost územních samosprávných celků
s krajskými úřady při zpracování návrhu nouzového
státního rozpočtu.

MF

ÚSC
krajské
úřady

Nařizuje

Provádí

MF

ÚSC
krajské
úřady

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření po vyhlášení válečného stavu

Označení opatření

Návrh mimořádného státního závěrečného účtu.
Nařizuje
(schvaluje)

Vláda

Provádí

Ministerstvo
financí

3.
Spolupracuje

Správci rozpočtových
kapitol a ostatní
subjekty podílející se na
tvorbě státního rozpočtu
a státní závěrečného
účtu

Související právní předpisy
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok
 Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění
pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro
vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech stanovení návrhů
závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření
Při zpracování mimořádného státního závěrečného účtu se postupuje podle ustanovení § 29 až § 31
rozpočtových pravidel.
Součinnost se správci kapitol, územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, Regionálními
radami regionů soudržnosti a státními fondy.
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
Nařizuje Provádí
Spolupracuje
Správci
rozpočtových
Ministerstvo financí zpracuje návrh mimořádného
kapitol a ostatní
státního závěrečného účtu podle ustanovení § 29 subjekty podílející
1.
vláda
MF
§ 31 rozpočtových pravidel a předloží jej vládě
se na tvorbě
k projednání.
státního rozpočtu
a státní
závěrečného účtu
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na krajské úrovni
Nařizuje Provádí
Spolupracuje
1.

Součinnost územních samosprávných celků
s Ministerstvem financí při zpracování návrhu
mimořádného státního závěrečného účtu.

MF

ÚSC
krajské
úřady
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Popis činností k realizaci opatření
Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
P. č.
působností
Součinnost dobrovolných svazků obcí s krajskými
1.
úřady při zpracování návrhu mimořádného státního
závěrečného účtu.

Nařizuje

Provádí

MF

ÚSC
krajské
úřady

Spolupracuje

12

Krizový plán Plzeňského kraje

KARTA OPATŘENÍ
Opatření po vyhlášení stavu ohrožení státu

Označení opatření

Návrh válečného státního rozpočtu.
Nařizuje
(schvaluje)

Vláda

4.
Provádí

Ministerstvo
financí

Spolupracuje

Správci rozpočtových
kapitol a ostatní
subjekty podílející se na
tvorbě státního rozpočtu
a státní závěrečného
účtu

Související právní předpisy
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 Vyhláška č. MF č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu
zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách jejich
předkládání, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok
Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky

Další potřebné informace související s plněním opatření
Válečný státní rozpočet se zpracovává na období po vyhlášení stavu ohrožení státu na zbytek roku.
Správci kapitol připravují podklady podle vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury
údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního
rozpočtu a lhůtách jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah podkladů a termín
předložení stanoví Ministerstvo financí s přihlédnutím k aktuální situaci a k možnému nebezpečí
časového prodlení. Budou zabezpečeny zákonné rezervy (Rezerva na řešení krizových situací, jejich
předcházení a odstraňování jejich následků podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění
pozdějších předpisů a Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému).
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
Nařizuje Provádí
Spolupracuje
Ministerstvo financí zpracuje návrh válečného
Správci
státního rozpočtu podle ustanovení § 29 - § 31
rozpočtových
1.
vláda
MF
rozpočtových pravidel a předloží jej vládě
kapitol
k projednání.
P. č. Činnosti na krajské úrovni
Nařizuje Provádí
Spolupracuje
Součinnost územních samosprávných celků
ÚSC
1.
s Ministerstvem financí při zpracování návrhu
MF
krajské
válečného státního rozpočtu.
úřady
Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
P. č.
Nařizuje Provádí
Spolupracuje
působností
Součinnost územních samosprávných celků
ÚSC
1.
s krajskými úřady při zpracování návrhu válečného
MF
krajské
státního rozpočtu.
úřady
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