
v případě, že provozovatel vodovodu není schopen zajistit dodávku pitné vody 

A. Mimo krizový stav - zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti SSHR, bezúplatně 
      z pohotovostních zásob (PZ) cestou OÚ ORP (OÚ ORP zadá do informačního systému): 

1) pro odstraňování následků krizových situací – po ukončení krizového stavu - § 4b);   

2) připravována novela vodního zákona bude upravovat možnost vyhlášení stavu 
nedostatku vody a v jeho rámci bezúplatné poskytnutí PZ.    

B. Za krizového stavu – zákon č. 241/2000 Sb., o HOPKS 

Požadavky na zajištění nezbytných dodávek – výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze 
zajistit překonání krizových stavů, uplatní starostové/krizové štáby tímto postupem: 

• starosta nebo krizový štáb obce, je-li zřízen, své požadavky uplatní výhradně  
u krizového štábu obce s rozšířenou působností (KŠ ORP), pod které z hlediska 
správního členění spadají.  

• KŠ ORP požadavek zajistí, případně požadavky, které nelze zajistit v jeho 
správním obvodu, uplatní u krizového štábu kraje (cestou informačního systému).  

• Krizový štáb kraje nalezne dodavatele, nebo uplatní požadavky, které není 
schopen zajistit v rámci správního území kraje, u Ústředního krizového štábu 
(ÚKŠ) nebo  
u Správy státních hmotných rezerv (SSHR).  

Krizový štáb kraje předá kontaktní údaje na dodavatele KŠ ORP, nebo může hejtman 
vydat objednávku/nařízení/výzvu k zajištění dodávky. V případě, že požadavek není 
možné vyřídit ze zdrojů na území kraje, uplatní jej na ÚKŠ/SSHR, kde bude rozhodnuto, 
zda bude bezúplatně poskytnut z PZ, nebo bude předán kontakt na dodavatele z jiného 
kraje. 

KŠ ORP/kraje při krizové situaci zajišťuje nezbytné dodávky na základě běžných 
obchodních vztahů (objednávkou). V případě, že firma požadované výrobky, práce nebo 
služby odmítne dodat, může starosta ORP/hejtman (pouze ve svém správním obvodu) této 
konkrétní firmě uložit povinnost je dodat pod sankcí pokuty až 10 mil. Kč, za vojenských 
krizových stavů dvojnásobek. 

Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, § 29, odst. 5 - při nebezpečí z prodlení je starosta 
obce oprávněn uložit právnické a podnikající fyzické osobě povinnost poskytnout věcný 
prostředek a následně informuje hejtmana. 

Za dodání nezbytné dodávky náleží dodavateli peněžní náhrada. Tu je povinen vyplatit orgán 
krizového řízení, který o dodávce rozhodl. Takto vzniklé náklady jsou hrazeny z krizové 
rezervy obce/kraje a za splnění specifických podmínek budou refundovány 
z krajského/státního rozpočtu jako prvotní náklady nebo náklady obnovy území. 

C. V ostatních případech z PZ – podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím 
     vystupování: 

 zpravidla za úplatu na základě příslušné smlouvy; 

 bezúplatně (§ 27, odst. 3) pouze pro osoby, které se nezabývají podnikáním a pouze 
k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo pro účely sociální, 
humanitární, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, IZS…; a to na základě: 

- žádosti obce a zdůvodnění žádosti k bezplatnému poskytnutí zaslané na 

SSHR*,  
- souhlasného stanoviska příslušného vodoprávního úřadu krajského úřadu, 
- souhlasu Ministerstva zemědělství – zajistí SSHR.  

 



 Výjimku může ze závažných důvodů udělit MF ČR (§ 27, odst. 4). 
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