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15
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
a náměstka ministra vnitra
ze dne 3. dubna 2006,
kterým se stanoví postup jednotek požární ochrany při provádění likvidačních
a obnovovacích (asanačních) prací a postup Hasičského záchranného sboru ČR při
finančním vypořádání nákladů nebo požadovaných náhrad za poskytnutí věcné nebo
osobní pomoci, za provedené likvidační nebo obnovovací (asanační) práce
a za vzniklé škody
Za účelem zajištění jednotného postupu při realizaci ustanovení § 24 odst. 2 písm. f),
§ 29 odst. 1 a odst. 3 až 5, § 30 a § 31 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen „zákon
o IZS“) a při realizaci ustanovení § 20a, § 21, § 22, § 82 až § 84, § 92 a § 97 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
ochraně“),
I.

stanovím
Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Věcný obsah pojmů záchranné, likvidační a obnovovací (asanační) práce, havárie a objektivní odpovědnost vyplývá z definic uvedených v právních předpisech 1 a jejich vzájemné
vztahy a souvislosti jsou vymezeny v metodické pomůcce Ministerstva vnitra čj. PO1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných
událostí.
(2) Při řešení věcných a jiných škod (dále jen „škody“) se podle tohoto pokynu postupuje
pouze při řešení škod vzniklých v přímé souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními prováděnými jednotkami Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen
„HZS ČR“). Škody vzniklé v jiných případech se řeší na základě ustanovení zvláštních
předpisů 2 a postupem stanoveným v příslušných interních předpisech.
(3) Při odškodňování úrazů nebo odškodňování pozůstalých podle ustanovení § 80 a § 81 zákona o požární ochraně nebo § 30 odst. 3 zákona o IZS se postupuje podle zvláštních
právních předpisů s respektováním postupů stanovených v příslušných interních předpisech 3.

1

§ 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., § 1 odst. 2 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
2
Např. § 75 až § 86 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, § 172 a § 175 až § 185 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam
o úrazu.
3
Např. § 88 až § 96 zákona č. 186/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 190 až § 200, § 202, § 203 a § 260
zákona č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení Ministerstva vnitra č. 34/1999, k zajištění plnění
úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci, ve znění nařízení Ministerstva
vnitra č. 44/2002.
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(4) Pokud je součástí zásahu zdolávání požáru, považuje se za okamžik ukončení záchranných prací čas lokalizace požáru a za ukončení likvidačních prací čas likvidace požáru 4.
Čl. 2
Případy použití zákona o požární ochraně
(1) Ustanovení § 20a a § 21 zákona o požární ochraně vztahující se k náhradám za věcnou
a osobní pomoc a ustanovení § 82 až 84 zákona o požární ochraně vztahující se k úhradě
škod vzniklých při pomoci poskytnuté při zdolávání požárů a při cvičení jednotek požární
ochrany (dále jen „jednotky PO“) se použijí
a) při požárech,
b) při záchranných pracích při živelních pohromách nebo jiných mimořádných
událostech 5 (dále jen „mimořádné události“), které prováděly pouze jednotky PO,
c) jestliže během požárního zásahu nebo záchranných pracích při mimořádných událostech prováděných jednotkami PO 6 spolupůsobily jiné složky IZS současně 7 jen krátkodobě a k využití věcné a osobní pomoci nebo ke škodě došlo v době nepřítomnosti
jiné složky IZS na místě zásahu (např. po odvozu zraněných zdravotnickou záchrannou službou),
d) jestliže osoby poskytující osobní a věcnou pomoc byly začleněny do jednotky PO,
e) jestliže během požárního zásahu nebo záchranných prací při mimořádných událostech
prováděných jednotkami PO byla přítomna na místě zásahu jiná složka IZS, ale neprováděla záchranné a likvidační práce,
f) při cvičení jednotek PO.
(2) Podle zákona o požární ochraně se nepostupuje, jestliže záchranné a likvidační práce byly
koordinovány starostou obce s rozšířenou působností nebo hejtmanem kraje nebo MVgenerálním ředitelstvím HZS ČR 8 .
Čl. 3
Případy použití zákona o IZS
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. f) a § 29 odst. 1 a odst. 3 až 5 zákona o IZS vztahující se
k náhradám za věcnou a osobní pomoc, likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií
a ustanovení § 30 zákona o IZS vztahující se k úhradě škod vzniklých při poskytnutí osobní
a věcné pomoci a v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními se
použijí
a) při mimořádných událostech, kde záchranné a likvidační práce vedle jednotek PO
prováděla současně alespoň jedna jiná složka IZS,
b) jestliže záchranné a likvidační práce byly koordinovány starostou obce s rozšířenou
působností nebo hejtmanem kraje nebo MV-generálním ředitelstvím HZS ČR,
c) při prověřovacím nebo taktickém cvičení složek IZS.

4

§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
§ 92 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
6
§ 70 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 133/1985 Sb.
7
§ 3 zákona č. 239/2000 Sb.
8
Např. § 7 odst. 3 a 4 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
5
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Čl. 4
Použití sil a prostředků jednotek PO k provádění likvidačních prací
(1) Velitel zásahu po ukončení záchranných prací může využít síly a prostředky jednotek PO
k provedení likvidačních prací, pokud není možné předat místo zásahu:
a) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem poškozeného objektu, zařízení, provozu nebo pozemku (dále jen „poškozená osoba“) k provedení likvidačních prací, nebo
b) některému příslušnému orgánu majícímu působnost k rozhodování o likvidačních pracích podle zvláštních zákonů 9 (dále jen „věcně příslušný orgán“), který bude dále
zabezpečovat provedení likvidačních prací, a nebo
c) zástupci některé z ostatních složek IZS (§ 4 odst. 2 zákona o IZS, např. správa a údržba komunikací) k provedení likvidačních prací.
(2) V případě, že velitel zásahu má dostatek sil a prostředků k efektivnímu provedení záchranných prací, mohou být likvidační práce prováděny i souběžně se záchrannými pracemi. O tom jakým způsobem, v jakém rozsahu a kdo provádí likvidační práce, rozhoduje až do ukončení zásahu velitel zásahu, který údaje o provedených likvidačních pracích
zaznamená do Zprávy o zásahu.
(3) Je-li to možné (z časového hlediska), potřebné a účelné, velitel zásahu osobně nebo prostřednictvím operačního a informačního střediska (dále jen „OPIS“) HZS kraje konzultuje
způsob a provedení likvidačních prací s poškozenou osobou nebo věcně příslušným
orgánem podle čl. 4 odst. 1 z hlediska návaznosti obnovovacích (asanačních) prací a předání místa zásahu.
(4) Velitel zásahu se může na základě konzultací s věcně příslušným orgánem rozhodnout
o provedení likvidačních prací, které jednotky PO běžně nevykonávají (např. omytí vozovky), pokud k tomu existují relevantní důvody, přičemž za relevantní důvod lze výjimečně považovat i případ, kdy jednotky PO mají potřebné síly a prostředky k likvidačním
pracím k dispozici na místě zásahu. O provedení likvidačních prací může v takovém případě rozhodnout velitel zásahu, nebrání-li tomu další úkoly a neohrozí-li to akceschopnost
jednotky PO.
(5) Nebrání-li tomu taktická situace při provádění záchranných prací při mimořádné události,
zejména havárii (nesmí dojít k omezení nebo zdržování záchranných prací, na místě zásahu není nebezpečí bezprostředně ohrožující životy), velitel zásahu umožní provedení
likvidačních prací na základě komerčního vztahu mezi poškozenou osobou a jinou
právnickou nebo podnikající fyzickou osobou (např. odtahová asistenční služba).
Čl. 5
Provádění obnovovacích (asanačních) prací jednotkami PO
(1) O provedení obnovovacích (asanačních) prací rozhoduje poškozená osoba s využitím
vlastních prostředků a smluvních vztahů nebo věcně příslušný orgán, který je provede prostřednictvím jím řízených organizací (např. správa a údržba komunikací) nebo zabezpečí
provedení obnovovacích (asanačních) prací na základě smluvních a jiných komerčních
vztahů.

9

Např. vodoprávní úřady podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, silniční správní úřady podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, stavební úřady podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Obnovovací (asanační) práce jednotky PO při zásahu obvykle neprovádějí. Velitel zásahu
může rozhodnout o provedení obnovovacích (asanačních) prací silami a prostředky při
zásahu přítomných jednotek HZS kraje 10, jestliže
a) je provedení těchto prací součástí dohody HZS kraje s věcně příslušným orgánem
a jím řízenými organizacemi (např. odstranění materiálu vzniklého po zasypání olejových skvrn sorbentem dohodnuté se správou komunikací) o provádění těchto prací za
úhradu vynaložených nákladů,
b) tyto práce jsou zanedbatelného rozsahu, přičemž za zanedbatelný rozsah lze považovat
případ, kdy jednotky HZS kraje mají potřebné síly a prostředky (např. odtah cenného
nákladu zásahovým vozidlem) k obnovovacím (asanačním) pracím k dispozici na
místě zásahu a vlastní provedení těchto prací již není vzhledem k celkovým nákladům
zásahu podstatné,
c) o provedení těchto prací požádá poškozená osoba a prokazatelným způsobem (např.
zaznamenávaný telefonát na OPIS HZS kraje, písemný závazek apod.), který je
přiměřený okolnostem zásahu, se zaváže k uhrazení nákladů za tyto práce; takto lze
rozhodnout i o provedení prací souvisejících s neoprávněným tísňovým voláním,
jestliže se jeho neoprávněnost zjistí na místě zásahu (např. otevření uzamknutých
dveří). O provedení obnovovacích (asanačních) prací může v takovém případě rozhodnout velitel zásahu zpravidla po konzultaci s OPIS HZS kraje a nebrání-li tomu
další úkoly nebo neohrozí-li to akceschopnost jednotky HZS kraje.
(3) Postup podle čl. 5 odst. 2 nemůže velitel zásahu uplatnit vůči ostatním jednotkám PO
nebo vůči jiným složkám IZS na místě zásahu.
Čl. 6
Náklady a náhrady související s provedením záchranných a likvidačních prací
jednotkami PO při mimořádných událostech
(1) Jednotky HZS krajů provádí záchranné práce při mimořádných událostech, včetně mimořádných událostí typu havárií 11, bez nároků na úhradu nákladů 12 ; to neplatí pro jednotky
SDH obcí přivolané k zásahu mimo katastr své obce, kterým jsou náklady zásahu hrazeny
příslušnými kraji 13.
(2) Právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám nebo fyzickým osobám (dále jen
„oprávněné osoby“), které poskytly věcnou nebo osobní pomoc
a) jednotce PO v souvislosti se zdoláváním požáru, při odstraňování jeho následků nebo
při cvičení jednotky PO na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo obce,
nebo
b) v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními podle zákona o IZS
na (přímou) výzvu, se souhlasem nebo vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo
starosty obce, popř. prostřednictvím OPIS IZS,
a které nejsou osobou poškozenou požárem nebo mimořádnou událostí, náleží za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci peněžní náhrada kompenzující výdaje spojené s poskytnutím této pomoci nebo kompenzující ušlý výdělek.

10

§ 97 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
12
§ 49 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla).
13
§ 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11
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(3) Vznikne-li oprávněné osobě nárok na peněžní náhradu podle předchozího odstavce, případně pokud vznikne oprávněné osobě při poskytnutí věcné nebo osobní pomoci škoda
a) náhrady za věcnou nebo osobní pomoc nebo vzniklou škodu poskytuje krajský úřad
podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. f), § 29 a § 30 zákona o IZS v případech dle čl. 6
odst. 2 písm. b),
b) náhrady za věcnou nebo osobní pomoc nebo vzniklou škodu poskytuje HZS kraje podle ustanovení § 20a, § 21 odst. 1, § 80 až § 84 zákona o požární ochraně v případech
dle čl. 6 odst. 2 písm. a),
c) v případech uvedených v předchozím písmenu b) náhradu výdajů za poskytnutou věcnou pomoc právnické nebo podnikající fyzické osobě (nikoliv fyzické osobě) poskytuje právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla věcná pomoc poskytnuta
(viz § 21 odst. 2 zákona o požární ochraně).
(4) Velitel zásahu do Zprávy o zásahu zaznamená údaje o poskytnutí osobní pomoci a jejím
druhu a údaje o poskytnutí věcné pomoci v rozsahu podle § 20 odst. 6 zákona o IZS. Pokud je mu známa další újma vlastnických nebo uživatelských práv, zaznamená do Zprávy
o zásahu její rozsah popř. důvod.
(5) Jednotky HZS krajů obvykle provádí likvidační práce nebo se na jejich provedení podílí
bez nároku na úhradu nákladů, pokud se nejedná o úhrady nákladů za provedení likvidačních prací od právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u které došlo k havárii, podle § 24 odst. 2 písm. f) zákona o IZS.
(6) Úhradami nákladů spojených s poskytnutím věcné nebo osobní pomoci, s likvidačními
pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými havárií, které obdrží HZS kraje od právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, u kterých došlo k havárii, se
a) kompenzují vynaložené výdaje ve vlastním rozpočtu 14, pokud se náhrada uskuteční
ve stejném kalendářním roce, ve kterém byly výdaje vynaloženy,
b) navyšují příjmy k provedení odvodu do státního rozpočtu, pokud se náhrada uskuteční v jiném kalendářním roce, než ve kterém byly výdaje vynaloženy.
(7) Pokud náklady spojené s poskytnutím věcné a osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se
škodami prokazatelně vzniklými havárií nebo cvičeními, poskytuje krajský úřad, nebo jde
o úhradu škody podle § 30 odst. 6 zákona o IZS, HZS kraje poskytne potřebné podklady
krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra (vzor v příloze č. 1).
Čl. 7
Náhrady související s provedením obnovovacích (asanačních) prací
jednotkami PO při mimořádných událostech
Náklady vynaložené na provedení obnovovacích (asanačních) prací v rámci zásahu se
obvykle účtují poškozené osobě nebo věcně příslušnému orgánu / viz čl. 5 odst. 2 písm. a)
a b)/, pokud tento pokyn nestanoví jinak (čl. 10 odst. 1).
Čl. 8
Škoda na majetku HZS kraje vzniklá v souvislosti se zásahy
(1) Škodou na majetku HZS kraje vzniklou v souvislosti se zásahy se rozumí i veškeré náklady HZS kraje spojené s poskytnutím věcné a osobní pomoci a likvidačními pracemi
prokazatelně vzniklými havárií /§ 24 odst. 2 písm. f) zákona o IZS/ a při poskytnutí

14

§ 49 odst. 7 a 8 zákona č. 218/2000 Sb.
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zahraniční pomoci. Za škody na majetku HZS kraje se považují i škody na majetku jiných
subjektů, který HZS kraje užívá na základě právního vztahu (např. výpůjčka nebo nájem).
(2) Škody na majetku HZS kraje vzniklé v souvislosti se zásahy musí být prokazatelně zadokumentovány ve Zprávě o zásahu, popř. v další pořízené věrohodné dokumentaci (fotografie, protokoly, videozáznam s průvodním slovem atd.).
(3) Za škodu na majetku HZS kraje se nepovažují škody na movitém majetku, na jejichž
vznik mohlo mít významný vliv fyzické opotřebení majetku a není zřejmé, že vznikly
v příčinném důsledku využití tohoto majetku v podmínkách konkrétního zásahu.
(4) Při určení výše škody na majetku HZS kraje se vychází z účetní hodnoty majetku s přihlédnutím k jeho ceně v době poškození nebo výši nákladů na uvedení majetku do původního stavu, případně na základě znaleckých posudků. Úhrada škody na majetku HZS kraje
může být se souhlasem ředitele HZS kraje nahrazena věcným plněním spočívajícím v odstranění škody uvedením poškozeného majetku do původního stavu nebo pořízením nového majetku.
Postup při vymáhání náhrady škody na majetku HZS kraje
vzniklé v souvislosti se zásahy
Čl. 9
(1) Náhradu škody na majetku HZS kraje vzniklou při havárii dle čl. 8 odst. 1 uplatňuje HZS
kraje u právnické osoby nebo podnikající osoby, u které došlo k havárii, pokud tuto náhradu škody neuplatňuje krajský úřad.
(2) Náhradu škody na majetku HZS kraje vzniklou při poskytnutí pomoci v zahraničí uplatňuje HZS kraje u krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra v souladu s § 30 odst. 6 zákona
o IZS.
(3) Při jednání a rozhodování o řešení vzniklého právního nároku podle čl. 9 odst. 1 HZS kraje při jednání s povinnou osobou zohlední řešení využívající poskytování plnění z pojistných událostí podle zvláštního zákona 15, pokud povinná osoba prokáže ve spolupráci
s pojišťovnou existenci takového pojištění. Jde-li o havárií způsobenou provozem vozidla,
postupuje HZS kraje podle čl. 10.
(4) V případě, že povinná osoba odmítá pohledávku HZS kraje uhradit, ačkoliv byla alespoň
dvakrát k tomu prokazatelně vyzvána, HZS kraje může postoupit pohledávku za úplatu.
Postoupit pohledávku právnické či fyzické osobě lze pouze za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem 16.
(5) Na základě rozhodnutí ředitele HZS kraje je možno pohledávku nevymáhat, jestliže
a) pohledávka je zanedbatelného rozsahu; za zanedbatelný rozsah se považuje případ, při
kterém se náklady vymáhání přibližují vymáhané částce nebo jí přesahují,
b) dlužníkem je organizační složka státu, nebo státní příspěvková organizace nebo obec
a o prominutí pohledávky požádají.

15

§ 2 odst. 1 písm. s) a t) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb.
16
§ 32 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích.
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Čl. 10
(1) Jde-li o škodu na majetku HZS kraje vzniklou při havárii podle § 24 odst. 1 zákona o IZS
v důsledku provozu tuzemského nebo cizozemského vozidla (dále jen „škodná událost“),
vymáhá se náhrada adresně po provozovateli eventuálně vlastníku vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena.
(2) Náhrada se vymáhá prostřednictvím České kanceláře pojistitelů zřízené podle zvláštního
zákona 17 s využitím informačního systému, který provozuje (www.ckp.cz). Pro využití informačního systému je velitel zásahu povinen uvést do Zprávy o zásahu registrační (státní
poznávací) značky zúčastněných vozidel, místo a čas škodné události.
(3) V průběhu pojistného řízení HZS kraje vystupuje a uplatňuje své oprávněné nároky v pozici poškozeného podle zvláštního zákona 18 a neprovádí žádná vlastní šetření. Je však
vhodné dotazem prověřit, zda náhradu za stejné likvidační práce nevymáhá jiná zúčastněná složka IZS nebo věcně příslušný orgán, zejména správa komunikací.
(4) Ustanovení tohoto článku nelze použít pro vymáhání úhrady za případně provedené
obnovovací (asanační) práce, zejména asistenční služby (např. odtah vozidla, střežení automobilu).

Čl. 11
Způsob stanovení (kalkulace) výše nákladů za provedení
likvidačních nebo obnovovacích (asanačních) prací jednotkami HZS krajů
(1) Náhrada za provedení likvidačních prací při havárii nebo fakturační cena za provedení obnovovacích (asanačních) prací obsahuje:
a) náklady na pořízení hmotného majetku, pokud byl spotřebován nebo zcela zničen při
provádění likvidačních nebo obnovovacích (asanačních) pracích,
b) osobní náklady příslušníků jednotek HZS krajů, vzniklé při provádění likvidačních
nebo obnovovacích (asanačních) prací,
c) provozní náklady jednotek HZS krajů, vzniklé při provádění likvidačních nebo obnovovacích (asanačních) prací,
d) ostatní náklady vzniklé při provádění likvidačních nebo obnovovacích (asanačních)
prací.
(2) Osobní náklady podle čl. 11 odst. 1 písm. b) se stanoví podle počtu odpracovaných hodin
jednotlivých příslušníků jednotek HZS kraje při vykonávání likvidačních nebo obnovovacích (asanačních) prací a průměrného hodinového služebního příjmu 19 příslušníka jednotky HZS kraje.
(3) Provozní náklady podle čl. 11 odst. 1 písm. c) tvoří skutečně vzniklé:
a) náklady na provoz, údržbu a opravy požární techniky a věcných prostředků požární
(včetně PHM a ostatních provozních náplní),
b) náklady na hasiva, sorbenty apod.

17

§ 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 47/2004 Sb.
18
§ 2 písm. g) zákona č. 168/1999 Sb.
19
§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Ostatní náklady podle čl. 11 odst. 1 písm. d) tvoří:
a) proplacené náhrady za osobní a věcnou pomoc oprávněným osobám, pokud je neuhradil krajský úřad,
b) náklady na ochranné nápoje a stravu zasahujících osob,
c) náklady na ubytování zasahujících osob,
d) náklady na pořízení speciálního materiálu.
(6) Provozní náklady podle čl. 11 odst. 3 písm. a) lze pro účely tohoto pokynu stanovit formou ceníku (viz vzor v příloze č. 2 tohoto pokynu). HZS kraje ceník zpracovává, vede
a aktualizuje s ohledem na skladbu požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a cenovou úroveň, zejména pohonných hmot a služeb, ve svém kraji.
(7) Způsob stanovení (kalkulace) výše nákladů za provedení likvidačních nebo obnovovacích
(asanačních) prací jednotkami HZS krajů se použije obdobně i v případech použití jednotky PO k provedení pohotovostních a jiných služeb nebo prací za úhradu vynaložených
nákladů kdy se nejedná o zásah a pokud jde o práce a služby související se základní náplní
jejich činnosti a nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti ve smyslu právního předpisu 10.
Čl. 12
Způsob stanovení (kalkulace) výše nákladů za poskytnutou věcnou nebo osobní pomoc
(1) HZS kraje při stanovení výše náhrady za poskytnutou věcnou nebo osobní pomoc postupuje podle § 20a, § 80 a § 81 zákona o požární ochraně nebo podle § 29 odst. 3 a 4
zákona o IZS. Při stanovení obvyklé mzdy se vychází z průměrného hodinového služebního příjmu příslušníka jednotky HZS kraje určeného podle čl. 11 odst. 2.
(2) V případě, že HZS kraje poskytuje peněžní náhradu za poskytnutou věcnou nebo osobní
pomoc sjednanou v dohodě o plánované pomoci na vyžádání (dále jen „dohoda“) podle
§ 21 zákona o IZS druhé smluvní straně dohody, výše náhrady se řídí příslušnými ustanoveními v této dohodě. Výše úhrady v dohodách se stanovuje v souladu s § 29 odst. 3
zákona o IZS jako obvykle účtovaná cena práce nebo služby v době uzavření dohody
v příslušném kraji. Po vyplacení náhrady HZS kraje následně provede finanční vyrovnání
s krajským úřadem.
(3) Náhradu ušlého výdělku členům sboru dobrovolných hasičů obce, kteří se zúčastnili zásahu, nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy v době, ze které jim plynou příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, poskytuje obec podle zvláštního
předpisu 20;

20

§ 22 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.
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II. u k l á d á m
ředitelům hasičských záchranných sborů krajů
a) při provádění likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací a finančním vypořádání
nákladů nebo náhrad za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační a obnovovací (asanační) práce a za vzniklé škody při zásahu a při realizaci § 97
zákona o požární ochraně postupovat podle tohoto pokynu,
b) seznámit s tímto pokynem příslušníky HZS kraje s velitelskou pravomocí ve své
působnosti.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Č j. PO-1042/IZS-2006

Generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.
Obdrží:
HZS krajů
SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR
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P ř í l o h a č. 1
k Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 15/2006
VZOR

PODKLAD K POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍ NÁHRADY
podle § 29 a § 30 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Událost: …………….....................………………………………………………........……………...…..
(přesný popis události)

...............................................................................................................................................................

Datum: ………................. Hodina: ……...................... Místo: …………………………………..
Číslo události: …………………………………..........................................................................
Druh poskytované pomoci: ………………………………….. ...........................................…..
Důvod vyžádání pomoci: ….………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................…..

Vzniklá škoda (pokud vznikla): …………………………………………………………………….
Identifikace poskytovatele pomoci: ……………………………………………………………….
(název dle obchodního rejstříku právnické osoby, resp. jméno, příjmení fyzické osoby )

IČO (resp. RČ): …………………………
ulice: ……….................... č.p.: ……………………….PSČ:………...... obec: ..………………….
Požadovaná částka k úhradě:
Žádost poskytovatele pomoci uplatněna u HZS ……………………….. kraje dne:
Přílohy:
1) Požadavek poskytovatele pomoci na náhradu (faktura): .……………… datum vystavení: …………..
2) Zpráva o zásahu - počet listů:
3) Fotodokumentace ze zásahu (pokud byla pořízena) - počet listů:

Posouzení možnosti využití ustanovení § 29 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb.,
kompenzace vynaložených nákladů původcem ∗) :
......................................................................................................................…………………
..............................................................................................................................................................

Schvalovací doložka:
Stručné poznámky o zásahu (proč zásah IZS, proč věcná pomoc, zda je dodržen termín apod.),
umožňující laikovi se lépe zorientovat ve Zprávě o zásahu.
Žádost je (ne) ∗∗) oprávněná.

V ………. ……...……dne

….…...........………………………
hodnost, titul, jméno a příjmení
oprávněného služebního funkcionáře
HZS …….. ………………….kraje
(razítko a podpis)

∗)
∗∗)

Po uzavření šetření a stanovení příčiny bude toto sděleno příslušnému krajskému úřadu.
Nehodící se škrtněte.
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P ř í l o h a č. 2
k Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 15/2006
Vzor ceníku podle čl. 11 odst. 6
Sazba za ujetý km
Technika
(Kč/km)

Sazba za započatou
motohodinu
(Kč/h)

CAS 24/2500/400-S2Z; L 101
CAS 32/8200/800-S3R; T 815
atd.
AP 27-S2R; T 815
atd.
DA 8-L 12; Avia 31
atd.
RZA- L2R; Nissan
atd.
Minibus Renault
Autobus LC 735
atd.
OA; Š Felicie 1,6
OA; Š Felicie 1,3
OA; Š Octavia 1,9 TDI
OA; Š Octavia
atd.
Bělorus
Vysokozdvižný vozík
Motorová pila
Elektrocentrála 2,9 kW

-------

Zpracoval:
Pro rok ………… schválil:
………………………………….
Ředitel HZS ……………. kraje
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Část II.
Oznámení
náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR pro ekonomiku
MV-generální ředitelství HZS ČR za účelem zajištění jednotného postupu při realizaci
ustanovení § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
a § 24 odst. 2 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s Pokynem generálního
ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 15/2006, zpracovalo zásady pro stanovení výše
nákladů za použití požární techniky a věcných prostředků požární ochrany Hasičského
záchranného sboru ČR při provádění likvidačních nebo obnovovacích (asanačních) prací
jednotkami HZS krajů a při poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací. Uvedené
zásady se uveřejňují v plném znění.
Čj. PO-1040/FIN-2006
Náměstek generálního ředitele HZS ČR
plk. Ing. Alois Sellner v. r.
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ZÁSADY
pro stanovení (kalkulaci) výše nákladů
za provedení likvidačních nebo obnovovacích (asanačních) prací jednotkami HZS krajů
a za poskytnuté pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu nákladů
Podle Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 15/2006 (dále
jen „pokyn“) se za účelem zajištění jednotného postupu při realizaci ustanovení § 97 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., stanovují následující zásady pro výpočet nákladů za použití
požární techniky a věcných prostředků požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR
při provádění likvidačních nebo obnovovacích (asanačních) prací jednotkami HZS krajů a při
poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací:
1. Do nákladů se zahrnují náklady uvedené v čl. 11 odst. 1 pokynu.
2. Při stanovení výše nákladů se vychází z pořizovacích cen 1) , vynaložených nákladů a nákladů vypočítaných podle kalkulačních vzorců.
3. Provozní náklady podle čl. 11 odst. 1 písm. c) pokynu se stanoví podle kalkulačního vzorce
PN = A + PNV + PHM

kde

A
= amortizace požární techniky (PT) nebo věcného prostředku požární ochrany (VPPO)
PNV = vlastní provozní náklady, které tvoří náklady na údržbu, opravy, technické kontroly
a náklady na provozní náplně s výjimkou pohonných hmot
PHM = náklady na pohonné hmoty.

4. Amortizace PT a VPPO se vypočte podle vzorce:
APT

=

AVPPO
VPPO
nebo
PT na místě

=

PT při jízdě

pořizovací cena (Kč)
orientační doba životnosti (rok) x průměrný proběh km (km/rok)
pořizovací cena (Kč)
orientační doba životnosti (rok) x průměrný proběh MH
(MH/rok)

x

x

počet ujetých km
(km)
počet
odpracovaných
MH (MH)

kde
MH = motohodina.

Pro orientační dobu životnosti se u požární techniky použijí údaje z přílohy č. 3 Řádu strojní služby HZS ČR 2); u věcných prostředků požární ochrany se orientační doba životnosti
stanoví jednotně na 8 let.

1)
2)

Viz § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 9/2006, kterým se vydává Řád strojní
služby Hasičského záchranného sboru České republiky.
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5. Vlastní provozní náklady PT a VPPO se vypočítají podle vzorce:
=

průměrné náklady za rok (Kč/rok)
průměrný proběh za rok (km/rok)

PNV-VPPO =

průměrné náklady za rok (Kč/rok)
průměrný proběh za rok (MH/rok)

PNV-PT

PT

VPPO
nebo PT na místě

x počet ujetých km (km)

x počet odpracovaných MH
(MH)

6. Náklady na pohonné hmoty se vypočítají podle vzorce:
PT

VPPO
nebo
PT na místě

PHPT

=

PHVPPO =

průměrná spotřeba na 100 km (l/km) x cena PHM (Kč/l)
100

x

průměrná spotřeba na jednu MH (l/MH) x cena PHM (Kč/l) x

počet ujetých km
(km)
počet
odpracovaných MH
(MH)

Při výpočtu se vychází ze stanovených norem spotřeby, cen pohonných hmot platných na
trhu v daném čase a počtu skutečně ujetých kilometrů nebo skutečně odpracovaných
motohodin (počítá se každá započatá motohodina – viz příloha č. 2 pokynu) .
7. Pro zařazování vozidel a věcných prostředků do výše uvedených vzorců je vhodné vytvářet typové skupiny prostředků, tj. neprovádět kalkulace na konkrétní jednotlivou
požární techniku nebo jednotlivé věcné prostředky požární ochrany.

