
REGULAČNÍ OPATŘENÍ

U ORP se zpracovává plán regulačních opatření, který se dělí na 4 základní části :

1. OBECNÉ ZÁSADY
2. PLÁN REALIZACE REGULACE PRODEJE POHONNÝCH HMOT 

V SYSTÉMU ROPNÉ BEZPEČNOSTI
3. REGULACE PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ V OBCHODNÍ SÍTI
4. REGULACE PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ V OBCHODNÍ SÍTI POMOCÍ LÍSTKŮ

Regulační opatření jsou jedním z opatřením hospodářských opatření pro krizové stavy. 
Slouží  ke  snížení  spotřeby  nedostatkových  surovin,  výrobků  a  energií  nebo  usměrnění 
spotřeby v případech,  kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické 
nástroje  nejsou  dostatečně  účinné.  Mohou  být  přijata  jen  v případě,  že  účinku  s nimi 
spojeného nelze dosáhnout jinak.

Starosta obce s rozšířenou působností  muže přijmout regulační opatření pouze za 
stavu nebezpečí. Může tedy na území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí, uložit právnické 
osobě  nebo  podnikající  fyzické  osobě,  mající  místo  podnikání  nebo  sídlo  podniku 
v příslušném územním obvodu, povinnost :

 dodávat  výrobky,  práce  nebo  služby,  které  jsou  předmětem  jejich  činnosti  nebo 
podnikání, a to v přiměřeném množství,

 skladovat  ve  svých  prostorách  materiál  určený  pro  překonání  stavu  nebezpečí  a 
odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět,

 přemístit  dopravní  a  mechanizační  prostředek,  jakož  i  výrobní  nebo  provozní 
prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.

Toto  jsou základní  regulační  opatření,  které  může  starosta  ORP přijmout  za  stavu 
nebezpečí.

Přijatá opatření se zveřejní obvykle ve veřejných informačních prostředcích.

DALŠÍ REGULAČNÍ OPATŘENÍ, KTERÉ MOHOU NASTAT :

REGULACE PRODEJE POHONNÝCH HMOT V SYSTÉMU ROPNÉ 
BEZPEČNOSTI

Regulovaný  prodej  pohonných  hmot  by  byl  uskutečňován  ve  vybraných  čerpacích 
stanicích na základě vydaných karet. Karty by převzala ORP od KÚ a dále by je  vydávala na 
svém  správním území.  ORP by dále zajistila jejich distribuci obcím ve správním obvodu 
ORP  a  právnickým  a  fyzickým  osobám.Výdej  by  byl  prováděn  ve  výdejnách  zřízených 
v budovách  MěÚ.  O  zavedení  regulace  prodeje  PHM  by  byli  občané  informování  na 
oficiálních vývěskách, na internetu a v informačním středisku.

Čerpací stanice jsou rozděleny na stanice pro zabezpečení chodu státu a pro zabezpečení 
obyvatel, byly by označeny zvláštními cedulemi. Střežení by bylo zabezpečeno orgány Policie 
ČR (případně Vězeňské služby) za pomoci Hasičského záchranného sboru (případně jednotky 
sboru dobrovolných hasičů).  Regulace dopravy by byla  organizována  příslušníky Městské 
policie nebo Policie ČR. 



REGULACE PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ V OBCHODNÍ SITI

Orgány státní  správy jsou oprávněny podle místních  podmínek stanovit  maximální 
ceny a dále stanovit další druhy zboží, u nichž bude omezeno množství pro prodej jednomu 
nakupujícímu.

Přijímaná opatření ORP by zde byla následující :
 vyčlenění Městské policie v součinnosti s Policií ČR k dozoru a ochraně vybraných 

prodejen;
 zabezpečení informovanosti obyvatelstva o přijímaných opatřeních.

REGULACE PRODÁVENÉHO ZBOŽÍ V OBCHODNÍ SITI POMOCÍ LÍSTKŮ

Stanoveny jsou následující zásady :
 stanovené zboží se může nadále prodávat spotřebitelům jen na přídělové lístky, které 

vydá  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  prostřednictvím  územních  orgánů  státní 
správy,

 pro řízení,  evidenci  a  kontrolu oběhu regulovaného zboží  se  vytváří  u  ORP tzv. 
„rady přídělového hospodářství“ a tzv. „dočasné výdejny lístků“. V ostatních obcích 
se podle potřeby vytváří pobočné výdejny.

Jsou zde stanoveny SPOTŘEBITELSKÉ SKUPINY obyvatelstva s odstupňovanými příděly :
 děti do 6 let,
 děti od 6 do 15 let,
 osoby starší 15 let.

Přídělové lístky jsou stejné pro všechny přídělové skupiny. Umožňují ve stanoveném 
období jednorázový prodej 12 druhů regulovaného zboží a taktéž opakovaný prodej. 

Obyvatelstvo by obdrželo přídělové lístky ve výdejně příslušné podle trvalého bydliště a 
občanům by je výdejna vydávala po předložení občanského průkazu, u dětí rodného listu.
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