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POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
17. prosince 2015,
kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí,
zásahové a ostatní činnosti jednotek požární ochrany a činnosti operačních
a informačních středisek Hasičského záchranného sboru ČR a dokumentace
o vedení zásahů
K zabezpečení jednotného postupu při statistickém sledování požárů a mimořádných
událostí se zásahy jednotek požární ochrany podle § 24 odst. 1 písm. p) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, při zpracování dokumentace o společných
záchranných a likvidačních pracích a statistických přehledů podle § 16 vyhlášky
č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., a v souladu s § 3 písm. c) nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., § 26 odst. 2
vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a § 36 zákona
o prevenci závažných havárií 1), se s t a n o v í :
Úvodní ustanovení
Čl. 1
(1) Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“):
zabezpečuje statistické sledování požárů 2) a dalších mimořádných událostí 3) (dále jen
„události“),
b) eviduje písemná hlášení o vzniku závažných havárií a konečné zprávy o vzniku
a dopadech závažných havárií podle zákona o prevenci závažných havárií 1);
pro statistické sledování událostí se tyto havárie zatřiďují do kategorie události, která
svými následky či charakterem převažuje. Výjimkou je požár, který se, i v případě
že nepřevažuje jinou kategorii události, eviduje vždy jako požár,
c) eviduje údaje o zásahové činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „jednotka“)
v operačním řízení a ostatní činnosti jednotek,
d) eviduje údaje o činnosti operačního a informačního střediska HZS kraje.
a)

(2) Záchranný útvar HZS ČR (dále jen „záchranný útvar“) eviduje údaje o zásahové činnosti
jednotek záchranného útvaru v operačním řízení a ostatní činnosti jednotek záchranného
útvaru.
(3) Hasičský útvar ochrany Pražského hradu (dále jen „HÚOPH“) eviduje údaje o zásahové
činnosti jednotky stanice Pražský hrad v operačním řízení a ostatní činnosti této jednotky.
(4) K zabezpečení úkolů uvedených v odstavci 1 ředitel HZS kraje určuje garanta HZS kraje
za statistiku (dále jen „krajský garant“) a jeho zástupce; v případě změny v určení krajského
garanta nebo jeho zástupce tyto změny hlásí MV- generálnímu ředitelství HZS ČR.
(5) K zabezpečení úkolů uvedených v odstavci 2 velitel záchranného útvaru určuje garanta
záchranného útvaru za statistiku a jeho zástupce; v případě změny v určení garanta nebo jeho
zástupce tyto změny hlásí MV- generálnímu ředitelství HZS ČR.

1)

2)

3)

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).
§ 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).
§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

(6) Krajský garant a jeho zástupce odpovídají za činnost HZS kraje v oblasti statistického
sledování událostí a analýzy zásahů u událostí, přitom zejména:
a) kontrolují úplnost údajů jednotlivých událostí,
b) ověřují vzájemný soulad uvedených údajů v rámci jednotlivých událostí,
c) při zjištění nedostatků nebo rozporů v údajích ukládaných do programu statistického
sledování událostí (dále jen „program SSU“) jsou oprávněni požadovat opravu a doplnění
údajů od jejich zadavatelů,
d) kontrolují dodržování termínů zadávání dat do programu SSU,
e) metodicky vedou příslušníky HZS kraje, kteří zadávají údaje do programu SSU,
f) zpracovávají výstupy z databáze programu SSU podle zadaných požadavků,
g) zpracovávají podklady pro analýzy zásahů u událostí.
(7) Krajský garant navrhuje příslušnému služebnímu funkcionáři příslušníka HZS kraje,
který bude kontrolovat údaje ze zpráv o zásahu zadávané do programu SSU (dále jen
„příslušník pro statistiku“).
(8) Garant záchranného útvaru a jeho zástupce odpovídají za činnost záchranného útvaru
v oblasti statistického sledování událostí a analýzy zásahů u událostí v rozsahu dle odstavce 6
písmeno a) až d) a písmeno g).
Čl. 2
(1) Za události se považují veškeré požáry, další události jako jsou dopravní nehody, havárie
/např. úniky nebezpečných (např. chemických) látek, technické havárie, radiační havárie/
a ostatní události a plané poplachy spojené se zásahy jednotek PO a dalších složek
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) včetně prověřovacích cvičení.
(2) Událost se zatřídí do konkrétní kategorie události podle převažujícího charakteru události
/výjimku tvoří požár - viz výše čl. 1 odst. 1 písm. b)/.
(3) Pokud dojde ke změně kategorie události, musí důvody této změny jasně a srozumitelně
vyplývat z údajů uvedených v programu SSU např. z textové části Zprávy o zásahu.
Čl. 3
Evidence událostí a činností
(1) HZS kraje vede v listinné nebo elektronické podobě:
a) dokumentaci o vedení zásahu,
b) zprávy o činnosti jednotek HZS ČR, HZS podniku Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
a sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí.
(2) Záchranný útvar vede v listinné nebo elektronické podobě dokumentaci o vedení zásahu
a zprávy o činnosti jednotek záchranného útvaru.
(3) HÚOPH vede v listinné nebo elektronické podobě dokumentaci o vedení zásahu a zprávy
o činnosti jednotky stanice Pražský hrad.
Čl. 4
Dokumentace o vedení zásahu
(1) Dokumentaci o vedení zásahu tvoří:
a) „Dílčí zpráva o zásahu“ a „Zpráva o zásahu“,
b) údaje zavedené do programu SSU,
c) dokumentace podle zákona o prevenci závažných haváriích
pouze HZS kraje),

1)

(tuto dokumentaci vede

d) jiná dokumentace (např. fotodokumentace případně videozáznam, protokol o měření,
zpráva zpracovaná příslušným orgánem státní správy nebo samosprávy, údaje potřebné
pro jednoznačnou identifikaci subjektu poskytnuvšího věcnou pomoc, nebo další
dokumenty zpracované u HZS ČR).
(2) Rozsah dokumentace o vedení zásahu dle charakteru jednotlivé události může zpřesnit
ředitel HZS kraje.
(3) Tvoří-li dokumentaci o vedení zásahu více listinných podkladů, je nezbytné ji opatřit
deskami s názvem a evidenčním číslem události.
(4) Jsou-li na HZS kraje došetřeny požáry později, nebo byla-li provedena změna ve výši
škod, kategorii události apod., HZS kraje tyto změny zaznamená v programu SSU
a příslušnou dokumentaci doplní.
(5) MV-generální ředitelství HZS ČR si může vyžádat zpracování a zaslání dokumentace
o vedení zásahu.
(6) Nesplňuje-li některá část dokumentace o vedení zásahu požadavky stanovené tímto
pokynem (např. neúplnost nebo vzájemný nesoulad uváděných údajů), může ji MV-generální
ředitelství HZS ČR vrátit k doplnění nebo přepracování.
(7) Dokumentace o vedení zásahu se archivuje dle platných předpisů
připravovaný Národní digitální archiv a krajské digitální archivy:

4)

s přihlédnutím na

a) dokumentaci o vedení zásahu jednotek HZS krajů archivuje HZS kraje,
b) dokumentaci o vedení zásahu jednotek záchranného útvaru a HÚOPH archivuje MVgenerální ředitelství HZS ČR,
c) originály (stejnopisy) Dílčích zpráv o zásahu jednotek SDH obcí archivuje příslušný
obecní úřad. Pro jednotky SDH obcí využívající ke zpracování Dílčích zpráv
o zásahu počítačový program zabezpečuje archivaci těchto dokumentů HZS kraje,
d) originály (stejnopisy) Dílčích zpráv o zásahu jednotek HZS podniků a jednotek SDH
podniků archivuje zřizovatel těchto jednotek.
Čl. 5
Dílčí zpráva o zásahu a Zpráva o zásahu
(1) „Dílčí zpráva o zásahu“ 6) slouží jako podklad pro „Zprávu o zásahu“ 7) a je dokladem
o činnosti jednotky PO u zásahu a ve stanovených případech dokladem o činnosti složek IZS
u zásahu podle příslušného právního předpisu 8). Může být zpracována na předepsaném
formuláři nebo pomocí určeného webového rozhraní, případně v libovolném textovém editoru
za předpokladu, že bude dodržen obsah a náležitosti „Dílčí zprávy o zásahu“ resp. „Zprávy
o zásahu“.
(2) „Zpráva o zásahu“ je dokladem o činnosti jednotek PO u zásahu a ve stanovených
případech dokladem o činnosti složek IZS u zásahu podle příslušného právního předpisu 8)
a slouží také jako podklad pro údaje zadávané do programu SSU. „Zprávu o zásahu“
4)

6)

7)
8)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení Ministerstva vnitra č. 5/2008, kterým se vydává spisový a skartační řád.
Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 24/2008, k zabezpečení jednotného výkonu spisové služby v rámci
HZS ČR.
§ 20 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Metodický list č. 12 kapitoly Ř Bojového řádu jednotek požární ochrany (Pokyn generálního ředitele HZS ČR
a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra
vnitra č. 38/2002).
§ 26 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
§ 16 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

zpracovává velitel zásahu. V případě požáru zpracuje „Zprávu o zásahu“ ten velitel zásahu,
který velel v době likvidace požáru. U ostatních událostí ji zpracuje ten, který zásah ukončil,
pokud se jednotliví velitelé zásahu nedohodnou na místě jinak. „Zpráva o zásahu“ může být
zpracována na předepsaném formuláři nebo pomocí určeného webového rozhraní, případně
v libovolném textovém editoru za předpokladu, že bude dodržen obsah a náležitosti „Zprávy
o zásahu“. Písemná forma „Zprávy o zásahu“ musí být vždy doručena na stanici HZS kraje,
v jejímž zásahovém obvodu 9) k události došlo.
(3) Pro přenos elektronicky podepsaného dokumentu nebo naskenovaného podepsaného
listinného dokumentu se využívá elektronická pošta. Takto zaslaný dokument musí být
součástí „Zprávy o zásahu“ jako elektronická příloha v SSU. V případě zpracování Zprávy
o zásahu pomocí webového rozhraní je zabezpečena autorizace zpracovatele včetně časového
snímku a listinná ani elektronická podoba Zprávy o zásahu není vyžadována.
(4) HZS krajů v případě mezikrajské pomoci zpracovávají „Dílčí zprávy o zásahu“ nebo
„Zprávy o zásahu“ tak, aby událost byla v programu SSU evidována za celé území České
republiky pouze jednou. Událost pro účely SSU eviduje HZS kraje, na jehož území událost
vznikla.
Čl. 6
Zpráva o činnosti
Zpráva o činnosti eviduje poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací (např.
§ 97 zákona č. 133/1985 Sb.), které jsou zpravidla předem ohlášeny a dohodnuty a následně
ve vhodném/domluveném termínu plánovitě plněny. Jedná se o činnosti, u kterých nehrozí
bezprostřední ohrožení, nebo jednotka PO provádí činnosti k předcházení vzniku
potenciálního ohrožení (např. likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro zřizovatele
jednotky PO mimo prostor stanice). Do zprávy o činnosti patří činnosti prováděné mimo
prostor stanice, které:
a) jsou předem dojednány služebním funkcionářem,
b) jsou ohlášeny nebo dojednány jako služba HZS kraje (záchranného útvaru, HÚOPH)
některému subjektu (např. Policii ČR nebo obci) na jeho žádost,
c) jsou po výjezdu jednotky PO na místě klasifikovány tak, že nejde o záchranné či
likvidační práce, pokud se z nich následně nestane např. „planý poplach“ nebo „zneužití
jednotky“.
Čl. 7
Zpracování dokumentace
(1) Zpracování příslušných údajů a zadávání údajů do programu u HZS kraje provádí a za
jejich správnost zodpovídá:
a) údaje z „Dílčí zprávy o zásahu“ a „Zprávy o zásahu“ do programu SSU zadává velitel
zásahu-příslušník HZS ČR; v případě požárů vždy vyplňuje údaje v položce „PODKLAD
PRO ZPP+“. Není-li velitelem zásahu příslušník HZS ČR, pak za zadání sledovaných
údajů do programu SSU odpovídá velitel místně příslušné stanice HZS kraje (v hl. m.
Praze určí ředitel HZS hl. m. Praha). Zadané údaje kontroluje příslušník pro statistiku;
b) údaje spojené se zjišťováním příčin vzniku požárů (zejména došetřované údaje)
do programu SSU zadává základní vyšetřovatel požárů (dále jen „ZPP“);
c) údaje spojené s činností operačního a informačního střediska HZS kraje (dále jen „OPIS“)
zadávají příslušníci OPIS s vyžitím programu „Spojař“;
9)

Zásahový obvod jednotky HZS kraje (JPO I) – je dán předurčeností jednotky PO v I. stupni poplachu pro
katastrální území obcí v rámci plošného pokrytí území krajů jednotkami PO a zahrnuje území katastrů, kam
je tato jednotka plošným pokrytím předurčena. Při předurčenosti dvou jednotek JPO I do stejného
katastrálního území, rozhoduje o příslušnosti katastrálního území k zásahovému obvodu JPO I kratší doba
dojezdu.

d) kontrolu úplnosti a správnosti údajů zadaných do programu SSU spojených se zásahem
jednotek PO provádí
- u zásahů s účastí jednotek PO včetně jednotek záchranného útvaru velitel místně
příslušné stanice HZS kraje, pokud ředitel HZS kraje neurčí jinak; u zásahů jednotky
stanice Pražský hrad velitel stanice HZS hl. m. Prahy, kterého určí ředitel HZS hl. m.
Prahy,
- u údajů, které souvisí se zjišťováním příčin vzniku požárů, zadávaných ZPP, metodik
nebo koordinátor-metodik pro ZPP.
(2) Velitel místně příslušné stanice HZS kraje, metodik nebo koordinátor-metodik pro ZPP
a příslušník pro statistiku jsou při zjištění nedostatků oprávněni vyžadovat po zadavateli údajů
opravu a doplnění údajů.
(3) Zpracování dokumentace o vedení zásahu u události, zadání údajů do programu SSU
a kontrola správnosti těchto údajů se provádí v následujících termínech:
a) zpracování dokumentace o vedení zásahu u událostí pro jednotky PO
- Dílčí zpráva o zásahu“ - nejpozději do 3 dnů od ukončení příslušného zásahu,
- „Zpráva o zásahu“ - nejpozději do 6 dnů od ukončení příslušného zásahu,
b) zpracování dokumentace o vedení zásahu u událostí pro jiné složky IZS - do 14 dnů od
ukončení příslušného zásahu,
c) zadání a kontrola správnosti údajů do programu SSU všech zásahů jednotek PO u událostí
(včetně požárů bez účasti jednotek PO) - do 6, nejpozději však do 10 dnů od ukončení
zásahu jednotky PO (u požárů bez účasti jednotek PO od doby ohlášení požáru),
d) zadání a kontrola správnosti údajů do programu SSU všech zásahů složek IZS u událostí do 15, výjimečně do 20 dnů od ukončení zásahu.
(4) Pokud složitost události vyžaduje delší termín na zpracování dokumentace o vedení
zásahu, o prodloužení termínu rozhodne:
a) v případě HZS kraje ředitel HZS kraje,
b) v případě záchranného útvaru nebo HÚOPH náměstek generálního ředitele HZS ČR pro
IZS a operační řízení.
(5) Události zjištěné později se do evidence událostí zařadí dodatečně.
(6) HZS kraje a záchranný útvar 10) odesílají data programu SSU na MV-generální ředitelství
HZS ČR čtvrtletně dle následujícího časového rozpisu:
a)
b)
c)
d)

data za období leden až březen - do 15. dubna,
data za období leden až červen - do 15. července,
data za období leden až září - do 15. října,
data za období leden až prosinec - do 16. ledna následujícího roku (roční export dat za
období leden až prosinec musí obsahovat všechny události a zásahy tohoto období).

(7) Data programu SSU musí HZS kraje a záchranný útvar
před čtvrtletním exportem) zálohovat.

10)

pravidelně (minimálně vždy

(8) HZS kraje je odpovědný za data svého kraje, o použití databáze z jiných krajů nebo z celé
České republiky rozhoduje výhradně MV-generální ředitelství HZS ČR.

Čl. 8
Analýzy
10)

Záchranný útvar zahájí tuto činnost po technickém připojení ke stávajícímu provozovanému systému.

(1) HZS kraje zpracovává periodické i aktuální přehledy zásahů u událostí v rozsahu
výstupních tabulek programu SSU s příslušným grafickým doplněním a tyto přehledy
analyzuje. O rozsahu analýzy rozhoduje ředitel HZS kraje.
(2) MV-generální ředitelství HZS ČR si může analýzy zpracované podle předchozího
odstavce vyžádat.
(3) MV-ředitelství HZS ČR může po HZS kraje a záchranném útvaru požadovat zpracování
analýzy dle zadaných požadavků.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) MV-generální ředitelství HZS ČR:
a) stanoví vzor formuláře (Dílčí) Zpráva o zásahu,
b) vydá Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“
a „Zprávy o činnosti“ (dále jen „návod“), Seznam atributů používaných v programu SSU
a Provozní a uživatelskou příručku programu SSU.
(2) MV-generální ředitelství HZS ČR poskytne návod základním složkám IZS a ostatním
složkám IZS, s kterými má uzavřené dohody o poskytování plánované pomoci na vyžádání.
(3) HZS kraje seznámí s tímto pokynem vedoucí složek IZS v okruhu své územní působnosti
a poskytne jim vydaný návod.
Čl. 10
Přechodné ustanovení
HZS krajů a záchranný útvar k realizaci tohoto pokynu provedou změny ve svých interních
aktech řízení nejpozději do 31. ledna 2016.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 10/2006, kterým se
stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů, se zrušuje.
Čl. 12
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání s tím, že se data v programu SSU počínaje
dnem 1. ledna 2016 uvedou do souladu s tímto pokynem.
Čj. MV-38646-6/PO-OPŘ-2015
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR

Část II.
Oznámení
náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení

MV-generální ředitelství HZS ČR, v souladu s čl. 9 odst. 1 Pokynu generálního ředitele
HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných
událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek požární ochrany a činnosti operačních
a informačních středisek Hasičského záchranného sboru ČR a dokumentace o vedení zásahů,
vydalo vzor formuláře (Dílčí) Zpráva o zásahu (dále jen „vzor formuláře“) a Návod
k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“
(dále jen „návod“).
Formulář a návod jsou k dispozici na Internetu HZS ČR na adrese:
www.hzscr.cz/odborna-priprava.aspx.

brig. gen. Ing. František Zadina v. r.
náměstek generálního ředitele HZS ČR
pro IZS a operační řízení

