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ÚVOD 

Prozatímní metodické pokyny řeší hlavní zásady zavedení a vedení souborné evidence 
o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících1. Byly zpracovány resortem obrany na 
základě požadavků a připomínek krajských úřadů. Jsou určeny pro krajské úřady a obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností. 

Účelem a hlavním cílem těchto prozatímních metodických pokynů je sjednotit vedení 
evidence, stanovené zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)2 . 

Jak již vyplývá z názvu, mají prozatímní metodické pokyny pouze dočasný charakter. 
V případě předpokládaných změn zákonných norem, například v důsledku reformy 
ozbrojených sil, budou odpovídajícím způsobem upraveny. 

I. Charakteristika dostupného majetku a služeb 
zajišťovaných formou věcných prostředků 

Majetek a služby dostupné v místní infrastruktuře jsou prezentovány velmi širokým 
sortimentem movitého majetku, nemovitého majetku a služeb komerčního charakteru, jejichž 
odběr za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu je nezbytný nejen pro zabezpečení 
rozvinutí ozbrojených sil České republiky, ale i pro potřebu dalších institucí (státních orgánů, 
územních samosprávních celků, právnických a fyzických osob), podílejících se na zajišťování 
obrany České republiky. 

Vlastní zajištění a odběr tohoto majetku a služeb se uskutečňuje podle zákona3. 
 

II. Působnost věcně správních úřadů 
při zabezpečování věcných prostředků 

Odborným orgánem resortu Ministerstva obrany pro plánování a metodické řízení 
doplňování věcných prostředků z civilních zdrojů4 je Odbor zabezpečení krizových stavů 
Stará Boleslav. Cestou Hlavního doplňovacího úřadu a jednotlivých územních vojenských 
správ realizuje proces řízení a mobilizačního doplňování rozvinovaných součástí ozbrojených 
sil z hlediska logistické podpory. 

Vlastní zajištění věcných prostředků, nezbytných pro zabezpečení potřeb AČR za 
stavu ohrožení státu a za válečného stavu, uskutečňují podle požadavků součástí AČR územní 
vojenské správy u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Požadavky na určení věcných 
prostředků uplatňují formou návrhů dodávacích příkazů. 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v souladu se schválenými krizovými plány 
provádějí výběr vhodných věcných prostředků. K tomu vedou evidenci o vhodných věcných 
prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu 
nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedou údaje o jejich vlastnících5. 

                                                 
1  Institut ‚evidence věcných prostředků‘ je uveden v zákoně č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

2 § 7 písm. f) a § 7a písm. c) zákona 

3 zákona č. 222/1999 Sb., a vyhlášky č. 280/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

4 Civilními zdroji pro potřeby této pomůcky jsou správní úřady, územní samosprávní celky, právnické a fyzické osoby. 

5 §7a písm.c) zákona 
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Evidence o vhodných věcných prostředcích je pro obecní úřad obce s rozšířenou 
působností zdrojem informací o vhodném movitém majetku, nemovitém majetku a službách, 
kterých lze využít při řešení krizových situací formou věcných prostředků. Slouží úřadu 
k optimálnímu výběru a následnému rozhodnutí o určení věcných prostředků při 
uspokojování požadavků všech zákony oprávněných subjektů a to jak k zajištění obrany státu 
před vnějším napadením6, tak k řešení krizových situací nevojenského charakteru7. Z tohoto 
důvodu je evidence vhodných věcných prostředků podstatně obsáhlejší než evidence určených 
věcných prostředků. 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydáním plné moci pověřit 
oprávněné žadatele, pokud o věcné prostředky požádaly (pracovníky ústředních správních 
úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace), prováděním výběrů 
a kontrol vhodných věcných prostředků. 

V souladu se zákonem jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytovat údaje 
a informace na výzvu správních úřadů a územních samosprávných celků o prostředcích, které 
vlastní8 a správní úřady, orgány krajů a orgány obcí jsou povinny při plnění úkolů zajišťování 
obrany státu vzájemně spolupracovat a vyměňovat si v nezbytně nutném rozsahu informace, 
které vedou9. 

Rozsah nezbytných údajů je limitován údaji nutnými pro vydání dodacího příkazu. 

Ministerstvo obrany neoznamuje Úřadu pro ochranu osobních údajů, že vede potřebné 
informační systémy pro zajišťování obrany státu, neboť tato skutečnost vyplývá ze zákona 
a je příslušnému úřadu obecně známa. Tvrzení vyplývá z ustanovení § 18 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, citace: „Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních 
údajů, jejich zpracování je správci uloženo zákonem nebo kterých je třeba k uplatnění práv 
vyplývajících ze zákonů, …“. 

Ministerstvo obrany rovněž nevyžaduje pro vedení osobních údajů souhlas subjektu 
údajů podle § 5 odst. 2 věta první zákona č. 101/2000 Sb., neboť jejich zpracování provádí na 
základě zvláštního zákona a jejich zpracování je nutné pro splnění povinností stanovených 
zvláštním zákonem10 

III.  Pravidla vedení souborné evidence 
o určených věcných prostředcích 
Souborná evidence o určených věcných prostředcích u krajských úřadů se nevede pro 

potřeby resortu obrany. Slouží úřadům k přehledu o počtu a druzích přidělených věcných 
prostředků všem oprávněným žadatelům a ke zpracování krizových plánů. 

Soubornou evidenci věcných prostředků určených k zabezpečení ozbrojených sil 
navazující na evidenci vedenou územními vojenskými správami vede Ministerstvo obrany11. 

O určení věcného prostředku rozhodne Obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Vydáním, respektive potvrzením dodávacího příkazu stanoví že, movitá nebo nemovitá věc 
nebo služba se stává věcným prostředkem pro zajišťování obrany státu. 

                                                 
6 Dle zákona č. 222/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

7 Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

8 § 2 odst.(5), zákona 

9 § 9a odst.1 zákona č.222/1999 Sb., 

10 zvláštní zákon je zákon  č.222/1999 Sb. ve znění zákona 320/2002 Sb. 

11 §6, odst.d),zákona č.222/1999 Sb. 
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Soubornou evidenci o určených věcných prostředcích doporučuje resort obrany vést 
v elektronické podobě s využitím vlastního PC a v souladu se zákonem o ochraně osobních 
údajů12. 

V současné době resort obrany nemá a v dohledné době nebude mít k dispozici 
software využitelný státním sektorem při řešení krizových situací a plně odpovídající 
podmínkám stanoveným pro informační systémy. 

Pro jednotné zavedení a do budoucna uvažované zavedení jednotného programu 
(informačního systému) v rámci všech krajů, doporučuje resort obrany vést data ve stanovené 
struktuře s vydefinovanými položkami, typem a délkou znakového řetězce (počtem znaků) 
s využitím vlastního SW. Formát tabulek (velikost tabulky, typ a velikost písma, …) není 
stanoven, je možné jej upravit podle potřeby.  

V záhlaví tabulek 1-4 jsou ve sloupcích označeny konkrétní identifikační údaje 
(položky) vydefinované v tabulkách na straně 4, dělených podle obsahu na dvě části: 

• první část položek obsahuje údaje o věcném prostředku 

• druhá část zahrnuje údaje o dodavateli věcného prostředku. 

                                                 
12 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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1. Údaje o věcném prostředku 
 (druhové označení, název a další identifikační údaje, požadovaný počet, ..): 

Název položky: Typ a délka 

1. Kód druhu věcného prostředku (M, N, Z, S) char (1) 

2. Název vyžádaného věcného prostředku (např. druh vozidla, materiálu, zvířete, 
nemovitosti, služby, ..) 

char (24) 

3. Značka a vzorec (identifikační údaje k optimalizaci výběru vhodného věcného 
prostředku, např. kategorie, karoserie, vozidla dle evidence silničních vozidel; 
charakteristika nemovitosti,.konkretizace poskytované služby; ..) 

char (20) 

4. Poznámka1) – doplnění identifikačních údajů, např: 
٠ typ vozidla dle evidence silničních vozidel, 
٠ výpis údajů z katastru nemovitostí, adresa, množství v měrných jednotkách, 
٠ rodové a druhové jméno zvířat, 
٠ specifikace služby, množství v měrných jednotkách, 
٠ atd., 

char (30) 

5. Měrná jednotka (kg, ks, ksp, l, hl, m3 ,m2, os, t, dávka /krev, pár /rukavice) char (12) 

6. Počet určených věcných prostředků num (10) 

7. Evidenční číslo dodávacího příkazu num (10) 

8. Určení věcného prostředku pro žádající subjekt (ozbrojené síly, subjekt 
hospodářské mobilizace, …) 

char (24) 

2. Údaje (osobní data) o dodavateli věcného prostředku 
 (právnické osobě a fyzické osobě) 

Název položky: Typ a délka 

9. Kód právnické / fyzické osoby (P / F) char (1) 

10. Obchodní firma char (24) 

11. IČO num (8) 

12. Sídlo právnické osoby – obec char (38) 

13. Příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby char (24) 

14. Jméno osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby char (10) 

15. Rodné číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby num (10) 

16. Telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby num (9) 

17. Příjmení osoby odpovědné za dodání věcného prostředku char (24) 

18. Jméno osoby odpovědné za dodání věcného prostředku char (10) 

19. Rodné číslo osoby odpovědné za dodání věcného prostředku num (10) 

20. Adresa místa trvalého pobytu osoby odpovědné za dodání věcného prostředku char (38) 

21. Telefonní číslo osoby odpovědné za dodání věcného prostředku num (9) 

22. Příjmení fyzické osoby char (24) 

23. Jméno fyzické osoby char (10) 

24. Rodné číslo fyzické osoby num (10) 

25. Místo trvalého pobytu fyzické osoby char (38) 

26. Telefonní číslo fyzické osoby num (9) 

27. Poznámka2) char (30) 
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Požadované výstupní sestavy vzory formulářů jsou uvedeny v tabulkách 1 až 4 těchto 
prozatímních metodických pokynů. Vzhledem k členění evidence podle druhů věcných 
prostředků uvádět druh věcného prostředku v souladu s vyhláškou MO č. 280/1999 Sb., 
novelizované vyhláškou č. 56/2003 Sb.,: 

1. movitá věc („M“), 
2. nemovitá věc („N“), 
3. zvířectvo a ptactvo („Z“), 
4. služba („S“), 

a) do položky právnická / fyzická osoba uvádět znak: „P“ nebo „F“, 
b) u tabulky č. 4 členit evidenci podle jednotlivých druhů. 

 
Evidenční číslo dodávacího příkazu se uvádí v levém horním rohu dodávacího příkazu. 
Je tvořeno: 

» čtyřmístným numerickým kódem, převzatým z číselníku obcí s rozšířenou působností 
„CISORP“. 

» Číselník obcí s rozšířenou působností vydal a zveřejnil Český statistický úřad dne 
19.11.2002 v částce 163 /2002 Sb. Vstoupil v platnost dnem 1.1.2003 a je závazný pro 
orgány státní správy ČR.  

» (První a druhá pozice vychází z číselníku „CZ-NUTS“ ČSÚ. Na první pozici je kód 
oblasti, na druhé pozici kód kraje v rámci oblasti. Třetí a čtvrtá pozice je pořadovým 
číslem obcí s rozšířenou působností (ORP) v rámci kraje). 

» dvoumístným numerickým kódem určujícím poslední dvojčíslí roku, ve kterém byl 
dodávací příkaz vystaven (např: 2003=03),  

» čtyřmístným numerickým kódem, který vyjadřuje pořadové číslo dodávacího příkazu, 
vystaveného obecním úřadem ORP v daném roce; 

 

Příklad : 

3105  03  0016   
      oblast jihovýchod, Jihočeský kraj, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností Jindřichův Hradec, 

      dodávací příkaz vystavený v roce 2003, 

      dodávací příkaz vystavený v roce 2003 obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností Jindřichův Hradec; v pořadí šestnáctý; 

 

Titulní strana evidence se vyhotovuje dle vzoru uvedeného v tabulce 5. V obsahu se 
uvádí, které konkrétní přehledy evidence obsahuje. V případě, že se jedná o evidenci na 
úrovni kraje, na titulní straně se uvede sídlo krajského úřadu. 
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                Tabulka 1 
název a sídlo úřadu                                              VZOR  

Č.j.:   
   
   
   

I. Přehled o určení věcných prostředků 
 

Věcný prostředek Určení věcného prostředku Vlastník věcného prostředku 

VP Název Značka a vzorec Poznámka1) Ev.číslo DP Žádající subjekt Právnická osoba Fyzická osoba 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1* položka 2 položka 3 položka 4 položka 7 Položka 8 položky 10, 12 položky 22, 23 

M Nákladní automobil N3 – valník,  LIAZ 18.23 PB/HR 6205030001 OS / ÚVS Vyškov STAVOS a.s., 
Bučovice 

 

M Osobní automobil terenní OA - M1; 4x4  6205030002 OS / ÚVS Vyškov  Blažek Petr 

N Skladová plocha Zastřešená skladová plocha  1234/2; Milonice – 12000 m3 6205030003 OS / ÚVS Vyškov AGRO Znojmo  

M Speciální automobil N2 – skříňová izotermická, RENAULT B 120.65 6201030001 SHM / ZEMEK&ZEMEK  Novotný Josef 
M Nákladní automobil N3 – valník s prodl. kabinou,  AVIA 31 T L 6214030001 OS / ÚVS Brno-venkov STAVOS a.s., Rosice  

        

        

        

        

        

        

        

 
 
*) Pozn: 4.řádek tabulky  – pořadové číslo doporučené položky 
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Tabulka 2 
Název a sídlo úřadu                                                   VZOR  

Č.j.:   
   
   
   

II. Přehled vlastníků věcných prostředků – právnické osoby 
 

Ev.č. Obchodní IČO Sídlo Osoba oprávněná jednat Osoba odpovědná za dodání 

DP Firma  právnické 
osoby 

Příjmení 
 a jméno RČ Telefonn

í číslo 
Příjmení 
 a jméno RČ Místo trvalého 

pobytu 
Telefonní 
číslo 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

položka 7 položka 10 položka 11 položka 12 položka 13, 14 položka 15 položka 16 položka 17, 18 položka 19 položka 20 Položka 21 

6205030003 AGRO 98765432 Znojmo, 
Zahradní 196 

Novák Josef 1234561234 123456789 Novotný Ivo 123456123 Milonice 293 123456789 

6205030001 STAVOS a.s. 12345678 Bučovice, 
Zelená 568 

Ludvík Jan 1234561234 123456789 Svoboda Vladimír 1234561234 Loubec 283 123456789 

6214030001 STAVOS a.s. 12345678 Rosice, Brněnská 2 Svoboda Ivo 123456123 123456789 Fričová Eva 1234561234 Ivančice, Horní 3 123456789 

           

           

           

 
          

 
          

 
          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krizový plán obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec   
POMOCNÁ ČÁST C.1.5. 

© 2012 Městský úřad Jindřichův Hradec 9 Poslední úprava:  20.11.2012 
Oddělení krizového řízení - pracoviště krizového řízení 

 

Tabulka 3 
název a sídlo úřadu                                                   VZOR  

Č.j.:   
   
   
   

III. P řehled vlastníků věcných prostředků - fyzické osoby 
 
Vlastník věcného prostředku 

Ev.č. DP Příjmení a jméno Rodné číslo Místo trvalého pobytu Telefonní číslo 

1 2 3 4 5 

položka 7 položky 22, 23 položka 24 položka 25 položka 26 

6201030001 Novotný Josef 1234567890 Blansko, Moravské náměstí 123 123456789 

6205030002 Blažek Petr 1234567890 Bučovice, Zelená 11 123456789 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     

 
 
 
 
 
.
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Krajský ú řad Jihomoravského 
kraje 

                                                Tabulka 4  

Brno                                                   VZOR  
název a sídlo úřadu   

Č.j.:   
   
   
 IV. Souhrnný přehled o určení věcných prostředků  

M 
P.č. Název Značka a 

vzorec 

Měrná 
jednotka 

Počet*)  Ev.č. 
DP 

Subjekt určení / žadatel 
Poznámka2) 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

 položka 2 položka 3 položka 5 položka 6 položka 7 položka 8 položka 27 

1 Nákladní automobil 
N3 – valník ks 2 6205030001 

6214030001 
OS / ÚVS Vyškov 
OS / ÚVS Brno-venkov 

 

2 
Speciální nákladní automobil N2 – skříňová izotermická ks 1 6201030001 SHM / ZEMEK&ZEMEK  

3 
Osobní automobil terenní OA – M1; 4x4 ks 1 6205030002 OS / ÚVS Vyškov  

 
       

N 
P.č. Název Značka a 

vzorec 

Měrná 
jednotka 

Počet*)  Ev.č. 
DP 

Subjekt určení / žadatel 
Poznámka2) 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 

 položka 2 položka 3 položka 5 položka 6 položka 7 položka 8 položka 27 

1 Skladová plocha  
Zastřešená m3 1 6205030003  OS / ÚVS Vyškov  

2 
       

3 
       

 
       

 

 

 

*) Počet určených VP 
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Tabulka 5 
 

název a sídlo úřadu     
Č.j.:     

     
     
     
     

 

EVIDENCE O URČENÝCH VĚCNÝCH PROSTŘEDCÍCH 

A JEJICH VLASTNÍCÍCH 
 
 
Obsah:  

I. Přehled o určení věcných prostředků 

 II. Přehled vlastníků věcných prostředků - právnické osoby 

 III. Přehled vlastníků věcných prostředků – fyzické osoby 

IV.  Souhrnný přehled o určení věcných prostředků 
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