Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 24/2016

Strana

1

24
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 13. dubna 2016,
kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR
č. 43/2012, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích
služebních funkcionářů Hasičského záchranného sboru České republiky, pravidla
výkonu služby řídících důstojníků a působnost velitelů při mimořádných událostech,
ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 43/2012, kterým se
stanoví způsob zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů Hasičského
záchranného sboru České republiky, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost
velitelů při mimořádných událostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pokyn“), se
mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „Zákon
č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon
o hasičském záchranném sboru)“.

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Např. § 77 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, § 11 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 2
písm. c), § 14 odst. 2, § 18 odst. 2 a 3, § 21 odst. 2, § 24 a § 24b zákona č. 240/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.“.

3. Poznámka pod čarou č. 5 zní:
„5) Čl. 5 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 7/2015, kterým se stanoví úkoly a činnost Záchranného
útvaru HZS ČR pro účely organizačního a operačního řízení, ve znění pozdějších předpisů. “.
4. V čl. 1 odst. 2 písm. d) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a vkládají se nová
písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:
„e) pohotovostí vedoucích služebních funkcionářů Hasičského útvaru ochrany Pražského
hradu 20),
f) dosažitelností ředitelů HZS krajů.
_____________________________
20)

Čl. 6 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 40/2015, kterým se zřizuje jednotka MV-generálního
ředitelství HZS ČR k plnění úkolů na úseku požární ochrany a stanoví úkoly a činnost Hasičského
útvaru ochrany Pražského hradu pro účely organizačního a operačního řízení.“.

5. V poznámce pod čarou č. 7 se slova „č. 11/2009“ nahrazují slovy „č. 28/2013“.
6. V čl. 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a), nadpisu čl. 16, čl. 16 větě první a čl. 1 písm. i)
přílohy č. 1 pokynu se slovo „občanských“ zrušuje.
7. V čl. 5 odst. 7 věta druhá zní:
„Pro tento účel je oprávněn používat služební vozidlo a používat jednu účastnickou
telefonní stanici (mobilní telefon) podle jiného předpisu 6) a je vybaven ochranným
oblekem pro hasiče a dalšími ochrannými pomůckami a prostředky určenými pro zásah.“.
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8. V čl. 6 odst. 4 větě první se slova „je vybaven účastnickou telefonní stanicí“ nahrazují
slovy „je oprávněn používat jednu účastnickou telefonní stanici (mobilní telefon) podle
jiného předpisu 6)“.
9. Poznámka pod čarou č. 12 zní:
„12) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 41/2015, kterým se stanoví pravomoci generálního ředitele
Hasičského záchranného sboru ČR a vedoucích organizačních částí Hasičského záchranného sboru ČR
jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru.“.

10. V čl. 8 odst. 8 písm. b) se slova „předpisu 10)“ nahrazují slovy „předpisu 6)“.
11. V čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) a v odst. 2 písm. b) se slovo „občanským“ zrušuje.
12. V čl. 9 odst. 1 písm. e) se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 zrušuje.
13. V čl. 9 odst. 1 písm. f) se odkaz na poznámku pod čarou č. 14 nahrazuje odkazem na
poznámku pod čarou č. 2.
14. V čl. 9 odst. 1 písmeno j) a k) se odkaz na poznámku pod čarou č. 15 nahrazuje odkazem
na poznámku pod čarou č. 13.
15. V čl. 9 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) využívat k plnění úkolů KOPIS, nenahrazuje však KOPIS v jeho funkcích při
soustřeďování jednotek PO a složek IZS a při plnění požadavků velitelů zásahů,“.
16. V čl. 9 odst. 2 písm. e) a f) se slova „prostřednictvím územně příslušného OPIS HZS
kraje, pokud není zřízeno, tak prostřednictvím KOPIS,“ nahrazují slovy „prostřednictvím
KOPIS“.
17. V čl. 10 odst. 1 písm. c) se slova „územně příslušném OPIS HZS kraje, resp.“ zrušují.
18. V čl. 10 odst. 3 písm. d) se slova „územně příslušného OPIS HZS kraje, případně KOPIS,“
nahrazují slovy „KOPIS“.
19. V čl. 11 odst. 12 větě první se slova „ , popř. územně příslušného OPIS HZS kraje“
zrušují.
20. V čl. 11 odst. 12 větě druhé se slova „služebním vozidlem a účastnickou telefonní
stanicí,“ zrušují.
21. Za článek 11 se vkládá nový článek 12, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:
„Čl. 12
Dosažitelnost ředitele HZS kraje
(1) Dosažitelností ředitele HZS kraje se pro účely tohoto pokynu rozumí jeho připravenost
reagovat v důležitém zájmu služby 21) na mimořádné situace bezprostředním nástupem
k plnění úkolů HZS ČR v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto pokynu.
(2) Zajišťování dosažitelnosti ředitele HZS kraje není služební pohotovostí ve smyslu
právních předpisů. Je mimo jiné realizováno prostřednictvím nepřetržitého příjmu na
mobilním telefonu.
(3) Ředitel HZS kraje je oprávněn používat k plnění úkolů uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto
pokynu služební vozidlo, a to i k cestě do služby a zpět a používat jednu účastnickou telefonní
stanici (mobilní telefon) podle jiného předpisu 6).
(4) Dosažitelnost ředitele HZS kraje lze sloučit s výkonem služby krajského řídícího
důstojníka dle plánu služeb (čl. 11).
_________________________________
21)

§ 201 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. “.
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22. V poznámce pod čarou č. 14 se slova „písm. c)“ zrušují.
23. V čl. 13 odst. 2 uvozovací větě se slova „ , popř. územně příslušné OPIS HZS kraje“
zrušují.
24. V čl. 14 odst. 2 větě první se odkaz na poznámku č. 16 nahrazuje odkazem na poznámku
pod čarou č. 14a.
25. Poznámka pod čarou č. 16 na straně 13 pokynu se nahrazuje poznámkou pod čarou č. 14a,
která zní:
„14a) § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2003 Sb.“.
26. V čl. 14 odst. 3 písm. d) se slova „aby počet jednoho příslušníka“ nahrazují slovy „aby
počet služeb jednoho příslušníka“.
27. V čl. 14 odst. 3 písm. g) se slova „pokud nebylas doba“ nahrazují slovy „pokud nebyla
doba“.
28. V čl. 14 odst. 3 písm. h) se slova „je vybaven služebním vozidlem a účastnickou telefonní
stanicí,“ nahrazují slovy „je oprávněn používat služební vozidlo a používat jednu
účastnickou telefonní stanici (mobilní telefon) a je vybaven“.
29. V čl. 16 se věta první označuje jako odstavec 1 a středník na konci věty se nahrazuje
tečkou.
30. V čl. 16 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které včetně poznámek pod čarou
č. 22 až 24 znějí:
„(2) Při plnění úkolů podle čl. 1 odst. 1 jsou vedoucí služební funkcionáři a řídící
důstojníci v mimopracovní době oprávněni parkovat se služebními vozidly mimo určené
stanoviště a použít jiné silniční motorové vozidlo, které není služebním vozidlem
zaměstnavatele (dále jen „soukromé vozidlo“).
(3) Použití soukromého vozidla při plnění úkolů podle čl. 1 odst. 1 se považuje za jízdu
předem dohodnutou se zaměstnavatelem podle zvláštního zákona 22) a jeho prováděcích
předpisů platných v den uskutečnění jízdy.
(4) Vedoucí služební funkcionáři a řídící důstojníci, kteří se služebním vozidlem parkují
mimo určené stanoviště, jsou při jeho opuštění povinni učinit taková opatření, aby byla
v maximální míře omezena možnost neoprávněného užití, poškození nebo odcizení tohoto
služebního vozidla a věcí z něj 23).
(5) Vedoucí služební funkcionáři a řídící důstojníci při užívání služebního vozidla musí
splňovat požadavky zvláštního předpisu 24);
________________________
§ 137 a 138 zákona č. 361/2003 Sb.
§ 157 až 160 a § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
23)
Čl. 19 odst. 5 nařízení Ministerstva vnitra č. 33/2011, kterým se upravují zásady výkonu příslušnosti
hospodaření a nakládání s automobilním majetkem a způsoby užívání služebních dopravních prostředků
pro služební a pracovní účely.
24)
Čl. 18 odst. 3 a čl. 22 odst. 1 nařízení Ministerstva vnitra č. 33/2011. “.
22)

31. V části II. bod 2 písm. a) se slovo „občanské“ zrušuje.
32. V příloze č. 1 pokynu čl. 2 odst. 5 se slova „(ředitel HZS kraje nebo jiný služební
funkcionář v pohotovosti vedení HZS kraje, řídící důstojník HZS kraje)“ nahrazují slovy
„(ředitel HZS kraje nebo krajský řídící důstojník)“.
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Čl. II
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. Pokyn generálního ředitelství HZS ČR
a náměstka ministra vnitra č. 37/2001, kterým se stanoví zvláštní oprávnění některých
funkcionářů Hasičského záchranného sboru České republiky při užívání služebních
dopravních prostředků k zabezpečení akceschopnosti pro zajištění hašení požárů, záchranných
a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva, se zrušuje.
Čj. MV-40901-1/PO-IZS-2016
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO
MV-generální ředitelství HZS ČR

