
B E Z P E Č N O S T N Í  R A D A  S T Á T U
Příloha k usnesení  Bezpečnostní rady státu 

ze dne 19. prosince 2000 č. 148

Struktura lidských zdroj ů mírově zařazených u jednotlivých resortů  

(zpracovává se pro startovní i cílový rok prognózy)  

 

ÚHRNEM za jednotlivé resorty Poznámka  

Resort

Celkový počet Z celkového 
počtu 

Vzdělanostní struktura Teritoriální rozložení

  zaměstnanců  zaměstnanců je 
žen

Vysoko-
školské 
vzděl.

Středo-
školské 
vzděl.

Základní 
vzděl.

Hlavní 
město Praha

Středočeský  
kraj

Budějovický 
kraj

Plzeňský 
kraj

Karlovarský 
kraj

Ústecký 
kraj

Liberecký 
kraj

Královehra-
decký kraj 

Pardubický 
kraj

Jihlavský 
kraj

Brněnský 
kraj

Olomoucký 
kraj

Zlínský kraj Ostravský 
kraj

Působnost 
po celé ČR

Ministerstvo CELKEM v resortu 

dopravy V ministerstvu

a spojů ČR V podř. součástech

Ministerstvo CELKEM v resortu 

 financí ČR V ministerstvu

V podř. součástech

Ministerstvo CELKEM v resortu 

kultury ČR V ministerstvu

V podř. součástech

Ministerstvo práce CELKEM v resortu 

a sociálních V ministerstvu

 věcí ČR V podř. součástech

Ministerstvo CELKEM v resortu 

pro místní V ministerstvu

rozvoj ČR V podř. součástech

Ministerstvo CELKEM v resortu 

průmyslu V ministerstvu

a obchodu ČR V podř. součástech

.

.

.

Česká národní 
banka

CELKEM v ČNB

Státní správa 
hmotných rezerv

CELKEM v SSHR

Úřad pro státní 
informační systém

CELKEM v  ÚSIS

Další ústřední 
správní úřady

Poznámka: - Jde o návrh formuláře 



Strukturální pot řeba lidských zdrojů z hlediska plnění úkolů za mimořádných opatření
(zpracovává se pro startovní i cílový rok prognózy)

                        
ÚHRNEM za jednotlivé resorty Poznámka  

Resort

CELKOVÁ 
POTŘEBA Z celkového 

počtu 
Vzdělanostní struktura Teritoriální rozložení 

Možnost 
zařazení osob

RESORTU 
pro SOS a VS

zaměstnanců 
bude žen

Vysokoško
lské vzděl.

Středoškol
ské vzděl.

Základní 
vzděl.

Hlavní 
město Praha

Středočeský  
kraj

Budějovický 
kraj

Plzeňský 
kraj

Karlovarský 
kraj

Ústecký 
kraj

Liberecký 
kraj

Královehra-
decký kraj 

Pardubický 
kraj

Jihlavský 
kraj

Brněnský 
kraj

Olomoucký 
kraj

Zlínský kraj Ostravský 
kraj

Působnost po 
celé ČR

se sníženou 
pracovní 

schopností

Ministerstvo CELKEM v resortu 

dopravy V ministerstvu

a spojů ČR V podř. součástech

Ministerstvo CELKEM v resortu 

 financí ČR V ministerstvu

V podř. součástech

Ministerstvo CELKEM v resortu 

kultury ČR V ministerstvu

V podř. součástech

Ministerstvo práce CELKEM v resortu 

a sociálních V ministerstvu

 věcí ČR V podř. součástech

Ministerstvo CELKEM v resortu 

pro místní V ministerstvu

rozvoj ČR V podř. součástech

Ministerstvo CELKEM v resortu 

průmyslu V ministerstvu

a obchodu ČR V podř. součástech

.

.

.

Česká národní 
banka

CELKEM v ČNB

Státní správa 
hmotných rezerv

CELKEM v SSHR

Úřad pro státní 
informační systém

CELKEM v  ÚSIS

Další ústřední 
správní úřady

Poznámka: - Jde o návrh formuláře 



Specifikace potřeby lidských zdrojů z hlediska plnění úkolů za mimořádných opatření 
    (zpracovává se pro startovní i cílový rok prognózy)

                    
Resort Potřeba lidských zdrojů  

ÚHRNEM za celý resort Z toho pro vlastní Ministerstvo Z toho pro podřízené součástí Poznámka  
Celkový 

počet 
zaměstnanců 

resortu 

Z celkového 
počtu je 
vojáků v 
záloze

Z celkového 
počtu bude 
využito za 

SOS

Z celkového 
počtu bude 

využito za VS

Z celkového 
počtu je 
(bude) 

vyžádáno 
zproštění 

mimořádné 
služby na 
počet osob

Potřeba 
dalších 

pracovníků ze 
zdrojů civilní 

sféry pro 
období SOS a 

VS

CELKOVÁ 
POTŘEBA 

RESORTU pro 
SOS

CELKOVÁ 
POTŘEBA 

RESORTU pro 
VS

Celkový počet 
zaměstnanců 
ministerstva 

Z celkového 
počtu je 
vojáků v 
záloze

Z celkového 
počtu bude 
využito za 

SOS

Z celkového 
počtu bude 
využito za 

VS

Z celkového 
počtu je 
(bude) 

vyžádáno 
zproštění 

mimořádné 
služby na 
počet osob

Potřeba 
dalších 

pracovníků 
ze zdrojů 

civilní sféry 
pro období 
SOS a VS

CELKOVÁ 
POTŘEBA 

MINISTERSTVA 
pro SOS 

CELKOVÁ 
POTŘEBA 

MINISTERSTVA 
pro VS

Celkový počet 
zaměstnanců 
podřízených 

součástí 

Z celkového 
počtu je 
vojáků v 
záloze

Z celkového 
počtu bude 
využito za 

SOS

Z celkového 
počtu bude 
využito za 

VS

Z celkového 
počtu je 
(bude) 

vyžádáno 
zproštění 

mimořádné 
služby na 
počet osob

Potřeba 
dalších 

pracovníků 
ze zdrojů 

civilní sféry 
pro období 
SOS a VS

CELKOVÁ 
POTŘEBA 

PODŘÍZENÝCH 
SOUČÁSTÍ  pro  

SOS

CELKOVÁ 
POTŘEBA 

PODŘÍZENÝCH 
SOUČÁSTÍ  pro  

VS

Ministerstvo 
dopravy 
a spojů ČR
Ministerstvo
 financí ČR

Ministerstvo
kultury ČR

Ministerstvo práce 
a sociálních
 věcí ČR
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj ČR
Ministerstvo 
průmyslu
a obchodu ČR
Ministerstvo
spravedlnosti ČR

Ministerstvo  
školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR
Ministerstvo
 vnitra ČR

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí ČR
Ministerstvo 
zdravotnictví ČR

Ministerstvo 
zemědělství ČR

Ministerstvo 
 životního 
prostředí ČR

.

.

.

Česká národní 
banka
Státní správa 
hmotných rezerv
Úřad pro státní 
informační systém
Další ústřední 
správní úřady

Poznámka: - Jde o návrh formuláře 

                  - SOS = stav ohrožení státu,    VS = válečný stav


