Pokyny pro zpracovatele plánů nezbytných dodávek k zavedení změn
vyplývajících z aktualizovaného číselníku nezbytných dodávek s platností
od 1. 2. 2020
1. Položka zrušena bez náhrady
Položka se všemi údaji, které obsahuje, je dočasně přesunuta do uskupení 30. Ke
stanovenému datu bude s celým obsahem zrušena.
2. Položka zrušena a nahrazena jinými/novými položkami
Položka se všemi údaji, které obsahuje, je dočasně přesunuta do uskupení 30. V případě,
že přetrvává potřeba této nezbytné dodávky, musí být přeplánována do nahrazující
položky/položek.
3. Změna kódu úrovně/přesun položky do jiného uskupení
Hodnoty jsou převedeny automaticky bez zásahu zpracovatelů plánů nezbytných dodávek.
4. Formální změna názvu
Hodnoty jsou ponechány beze změny.
5. Změna názvu – rozšíření položky
Položka musí být posouzena z hlediska nového obsahu a podle konkrétního účelu
vyplývajícího z krizového plánu správního úřadu. V případě potřeby pak doplánována
nezbytná dodávka, vyhledán a osloven dodavatel/dodavatelé.
6. Nová položka
Musí být posouzena potřeba komodity jako nezbytné dodávky. V případě potřeby pak
doplánována požadovaná nezbytná dodávka, vyhledán a osloven dodavatel/dodavatelé,
případně do této položky mohou být přeneseny (rozděleny, přeplánovány) hodnoty
z uskupení 30.
7. Změna měrné jednotky
Hodnoty nezbytné dodávky na položce zůstávají beze změny s novou měrnou jednotkou.
Musí být posouzeno, případně upraveno množství komodity a upřesněny možnosti
dodavatelů, kteří ji dodávají, popř. vyhledán a osloven nový dodavatel/dodavatelé.
8. Změna gesce
Obsah položky zůstává beze změny, změnilo se zobrazení v úlohách pro ústřední správní
úřady související s přechodem odpovědnosti na jiný resort - úlohy modulu „Nouzové
hospodářství“ s přepínačem „Jen odpovědnost“.
Zpracovatelé plánů nezbytných dodávek u krajských úřadů musí na změnu gesce reagovat
při předkládání požadavků na nezajištěné nezbytné dodávky věcně příslušným ústředním
správním úřadům.
9. Změna typu položky „R“ nebo „Z“
Hodnoty jsou ponechány beze změny. Položka musí být posouzena podle konkrétního
účelu vyplývajícího z krizového plánu správního úřadu a v případě potřeby doplánována
nezbytná dodávka včetně vyhledání a oslovení nového dodavatele/dodavatelů.

Pozor, důležité!!!
K datu 15. 9. 2020 budou veškerá data položek dočasně přesunutých do uskupení 30
zrušena, včetně navazujících údajů o jejich dodavatelích!

Hlavní změny v uskupeních
Uskupení 3. - Oblečení
Nově byla zařazena položka 3.1.13. - Pláštěnky. Položka byla vytvořena účelově a slouží
k nákupu do SHR/ZHP. V případě potřeby ji lze využít k plánování ND.
Uskupení 4. - Prostředky osobní hygieny a potřeby
Změněn název uskupení v souvislosti se zařazením položky 4.15. - Prostředky osobního
použití. Položka byla vytvořena účelově a slouží k nákupu SHR/ZHP. Neslouží primárně
k plánování ND.
Uskupení 5. - Ochranné prostředky a obaly
Zásadní změnou je přesun položek v gesci Ministerstva vnitra do nového uskupení 25 Zajištění činnosti HZS ČR. Jedná se o položky z podsestavy 5.1. - Ochranný oděv, 5.2. Ochranné brýle a štíty. Položka 5.8. - Ochranná obuv byla zrušena. Uvedené položky nově
zařazené v uskupení 25 slouží nadále k plánování ND.
Nově zařazena je podsestava 5.8.5. - Obaly na pitnou vodu s novým členěním položek, která
nahrazuje zrušenou položku 5.9.5. - Sudy a kanystry na pitnou vodu.
Nově zařazena položka 5.10. - Vaky na přepravu zvířat. Jedná se o velkoobjemové vaky
k evakuaci zvěře s použitím v případech plošné nákazy typu Prasečí mor apod. Určeno pro
potřeby ORP, krajskou veterinární službu a HZS ČR.
Uskupení 6. - Zdravotnické potřeby
Nově zařazena je položka 6.1.3. - Antivirotika. Položka je určena k nákupu SHR/PZ
i k plánování jako nezbytná dodávka (zmapování možností lékáren ve správních obvodech
krajů tuto komoditu dodat).
Nově zařazena položka 6.1.4. - Jodid draselný VULM. Položka je určena k plánování jako ND.
Nově jsou zařazeny položky 6.2.2.3. - Prostředky pro dezinfekci rukou a 6.2.2.4. - Prostředky
pro dezinfekci pokožky lišící se účelem použití a složením účinných látek. Prostředky pro
dezinfekci rukou jsou určeny k dezinfekci („umytí“) dlaní rukou, prostředky pro dezinfekci
pokožky slouží k dezinfekci ostatního povrchu těla.
Zrušena byla položka 6.2.7. - Dlahy, ortopedické pomůcky, nahrazena je podsestavou
6.2.7. - Ortopedické pomůcky s novým členěním položek.
Zrušena byla položka 6.2.8. - Rukavice gumové chirurgické, nahrazena je podsestavou
6.2.8. - Rukavice chirurgické s novým členěním položek.
Bez náhrady je zrušena položka 6.4. - Biovak k bioboxu s příslušenstvím.
Nově byla zařazena položka 6.6. - Izotermická záchranná fólie. Slouží k nákupu SHR/PZ, je
možno plánovat jako ND.
Nově zařazena byla podsestava 6.7. - Rozšíření lůžkové kapacity nemocnic. Slouží k nákupu
SHR/PZ, není primárně určena k plánování ND.
Nově zařazena byla podsestava 6.8. - Kojenecká výživa.
Uskupení 7. - Zdroje energie
Nově členěna je podsestava 7.1. - Náhradní zdroje elektrické energie, jmenovitě položky
v podsestavě 7.1.2. - Elektrocentrály. Elektrocentrály s AWR regulací jsou určeny pro připojení
k vybraným čerpacím stanicím k zajištění jejich provozu v případě blackoutu.
Nová položka 7.11. - Tuhý líh je určena k nákupu SHR/ZHP. Není primárně určena k plánování
ND, ale v případě potřeby je možné ji jako ND použít.

Uskupení 12 - Chemické výrobky
Nově zařazena byla položka 12.11.3. - Dezinfekční rohože.
Do uskupení 25 - Zajištění činnosti HZS ČR byly přesunuty položky v gesci MV. Jedná se o
položky z podsestavy 12.11.3. - Hadice a podsestavy 12.13. - Hasiva-pěnidla. Nadřazená
položka 12.11.3. - Hadice byla zrušena, protože v nové sestavě položek uskupení 25 ztrácí
smysl. Přesunuté položky slouží i nadále k plánování ND.
Uskupení 14 - Stavební materiál
Nová je podsestava 14.7. - Silniční panely a zátarasy s novým členěním položek a změnou
MJ u položky 14.7.2. - Betonové a jiné zátarasy. Podsestava nahrazuje původní položku 14.7.
- Silniční panely a betonové zátarasy.
Uskupení 18. - Stroje a zařízení
Z uskupení byly vyňaty položky v gesci MV určené k zajištění činnosti HZS ČR. Nově jsou
zařazeny do uskupení 25 - Zajištění činnosti HZS ČR. Jedná se o položky určené k nákupu do
SHR/PZ, které neslouží k plánování jako ND.
Nově je zařazena položka 18.8. - Mobilní skládací zástěna-paraván.
Uskupení 19 - Dopravní prostředky
Nově byly zařazeny položky 19.4.6. - Automobil pro přepravu pevného kontaminovaného
odpadu, 19.12.4. - Kontejner na pitnou vodu 9 m3 a 19.12.6. - Kontejner pro přepravu pevného
kontaminovaného odpadu.
Do uskupení 25 - Zajištění činnosti HZS ČR byly přesunuty položky v gesci MV. Jedná se o
položky určené k nákupu do SHR/PZ, které neslouží k plánování jako ND.
Uskupení 20 - Ubytování
Nově zařazena je podsestava 20.7. - Sanitární zařízení pro nouzové přežití. Zajišťuje
odpovídající sanitární vybavení pro nouzové přežití obyvatelstva. Doplňuje položky 25.2.13. Kontejner pro nouzové přežití, 20.6.1. - Obytné buňky a kontejnery a 20.6.2. - Mobilní obytné
buňky.
Uskupení 23 - Údržba a obnova dopravních cest
Nově byly zařazeny položky 23.1.7. - Montovaná mostová souprava a 23.2.1.5. - Zařízení pro
přepravu kolejnic. V obou případech se jedná o položky určené k nákupu do SHR/PZ. Položku
23.1.7. - Montovaná mostová souprava lze využít k plánování ND.
Uskupení 24 - Zajištění činnosti Policie ČR
Nové uskupení účelově vytvořené k zajištění nákupu do SHR/PZ. K plánování ND je možné
použít položku 24.4. - Mobilní zábrany.
Uskupení 25 - Zajištění činnosti HZS ČR
Nové uskupení zahrnující veškeré položky v gesci MV určené k zabezpečení činnosti HZS ČR.
Obsahuje položky přesunuté sem z ostatních uskupení číselníku a položky nově zavedené.
Položky podle svého účelu slouží k nákupu do SHR/PZ i k plánování jako ND. K plánování ND
slouží především položky přesunuté sem z jiných uskupení, pro které již ND plánovány jsou.
V pozdější době také došlo k přesunutí položky již zařazené do tohoto uskupení a to z
25.2.21.- Kontejner – izotermní skříň na 19.12.7. a byla jí změněna gesce na resort
zemědělství a všechny následující položky za touto v uskupení 25 byly přečísleny.
Uskupení 26 - Tiskařské stroje a prostředky pro tisk
Nové uskupení účelově vytvořené k zajištění tisku přídělových lístků. Neslouží k plánování ND.

Uskupení 29 - Služby
Zařazena nová položka 29.16.1. - Tisk cenin. Je určena k zajištění tisku přídělových lístků neslouží k plánování jako ND.
Bez náhrady byla zrušena podsestava 29.31. - Peněžní služby.
Byla zrušena položka 29.33. - Pronájem náhradních zdrojů el. energie s obsluhou a nahrazena
novou podsestavou položek 29.32. - Pronájem náhradních zdrojů el. energie s obsluhou
a připojením. Členění položek odpovídalo podsestavě 7.1.2. – Elektrocentrály, nicméně
v uskupení 29 – Služby bylo před každou položku s elektrocentrálou přidáno „pronájem“.
Nově zavedeny jsou položky 29.35. - Služby čerpacích stanic, 29.36. - Přeprava a výdej
pohonných hmot.

Důležité!
Po implementaci změn v číselníku ND do provozního prostředí IS Argis je vzhledem
k uvedeným změnám a přesunu velkého množství položek nezbytné u všech
správních úřadů plánujících ND vygenerovat nové sestavy plánu ND a zařadit je do
krizových plánů.

