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POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 27. ledna 2017,
kterým se stanoví postup při uplatňování náhrady nákladů za zásahy
prováděné u dopravních nehod jednotkami požární ochrany
K provedení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), (dále
jen „zákon“), se stanoví:
Čl. 1
Dopravní nehoda
(1) Dopravní nehoda (dále jen „DN“) je událost v provozu na pozemních komunikacích,
například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemních komunikacích
a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti
s provozem vozidla v pohybu 1).
(2) Pro uplatňování náhrady nákladů za zásahy prováděné u DN jednotkami požární ochrany
(dále jen „jednotka PO“) musí:
a) vzniknout pojistiteli, České kanceláři pojistitelů (dále jen „ČKP“) nebo Ministerstvu
financí povinnost, poskytnout plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo
vznikla povinnost plnění z garančního fondu 2) nebo od Ministerstva financí,
b) se jednat o zásah v souvislosti se škodou podle právního předpisu 3) (tedy škodou vzniklou
třetí osobě) a zásah splňuje všechny náležitosti pro účtování náhrad nákladů za zásah
u DN dle zákona.
Čl. 2
Úhrada nákladů za zásah u DN nebude poskytnuta, pokud nevznikla škoda třetí osobě
(a tudíž ani povinnost pojistiteli, ČKP nebo Ministerstvu financí poskytnout plnění) a úkony
jednotky PO v rámci zásahu směřují pouze a výhradně ve prospěch škůdce. Přitom však musí
být zohledněny specifické situace, kdy jednotka PO koná sice formálně pouze ve prospěch
škůdce, avšak současně tím i zabraňuje vzniku škody třetí osobě (např. silniční vozidlo ve
vodní nádrži, únik provozních kapalin a jiných nebezpečných látek do vodoteče).
Čl. 3
Úhrada nákladů za zásah u DN
(1) Úhrada nákladů za zásah u DN 4) přísluší dle zákona hasičskému záchrannému sboru kraje
(dále jen „HZS kraje“), Záchrannému útvaru HZS ČR (dále jen „záchranný útvar“)
a zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), která
je zařazena do seznamu jednotek v nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
1)

2)

3)
4)

§ 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu).
§ 24 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V rozsahu dle § 3a odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb.
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plošného pokrytí území kraje jednotkami PO, a která zasahovala na výzvu operačního
a informačního střediska HZS kraje.
(2) Náhradu nákladů za zásah u DN uplatňuje:
a) HZS kraje
1. za zásah jednotek HZS kraje; pokud zasahuje společně s jednotkou sousedního HZS
kraje nebo jednotkou záchranného útvaru, tak i za zásah těchto jednotek
2. za zřizovatele jednotek SDH obcí,
b) záchranný útvar, pokud zasahovala jednotka záchranného útvaru samostatně.
(3) HZS kraje / záchranný útvar uplatňuje náhradu nákladů za zásah u DN přímo proti
a) příslušné pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlouvu podle zákona upravujícího
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se vozidla, jehož provozem byla
způsobena újma,
b) ČKP, pokud byla provozem vozidla způsobena újma, kterou je ČKP povinna nahradit
z garančního fondu 2), nebo
c) Ministerstvu financí, pokud byla újma způsobena provozem tuzemského vozidla, které
nemá podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinnost uzavřít
pojistnou smlouvu.
Čl. 4
Podklady pro uplatnění náhrady nákladů za zásah u DN
(1) Základním podkladem pro uplatnění náhrady nákladů za zásah u DN je „Příloha ke zprávě
o zásahu - úhrada za DN“ (dále jen „příloha k ZOZ DN“), viz přílohu č. 1 tohoto pokynu.
Příloha k ZOZ DN se skládá z celkového přehledu zasahujících jednotek PO a výkazu za
jednotlivé zasahující jednotky PO.
(2) Příloha k ZOZ DN obsahuje:
a) evidenční číslo události (evidenční číslo události se použije jako variabilní symbol pro
realizaci úhrady nákladů za zásah u DN),
b) evidenční čísla jednotek PO (HZS kraje, záchranného útvaru nebo SDH obcí),
c) adresu (přesnou identifikaci) místa DN,
d) čas vyhlášení poplachu každé jednotce PO (zahájení zásahu) a čas návratu na
základnu (ukončení zásahu),
e) celkový čas zásahu každé jednotky PO,
f) popis činnosti jednotlivých jednotek PO,
g) identifikaci oddělení Policie České republiky, které DN vyšetřuje, a spisovou značku, pod
kterou tuto nehodu vede (spisová značka se zjišťuje zpravidla na místě zásahu; pokud
nehodu Policie České republiky nešetří nebo spisovou značku nelze zjistit, údaje se
neuvádějí),
h) identifikaci známých přímých účastníků DN včetně uvedení registrační značky (nebude-li
možné identifikovat vozidlo dle registrační značky, lze výjimečně uvést VIN; v takovém
případě HZS kraje / záchranný útvar požádá ČKP o identifikaci vozidla a zjištění příslušné
pojišťovny), tovární značky / typu havarovaného vozidla a zúčastněných vozidel,
zúčastněných řidičů, zemi registrace vozidla (v případě více vozidel uvádět na prvním
místě škůdce či pravděpodobného škůdce),
i) informace o pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu.
(3) Příloha k ZOZ DN je k dispozici pouze v elektronické podobě a je součástí aplikace
Zpráva o zásahu, modulu SSU02 – základní zadávání on-line.
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Čl. 5
Úkoly velitele zásahu - příslušníka HZS ČR
Velitel zásahu u dopravní nehody podle tohoto pokynu - příslušník HZS ČR:
a) zajišťuje na místě zásahu pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu, a to tak, aby z ní
byla patrná situace a činnost jednotek PO na místě zásahu (dokladující oprávněnost
žádosti o náhradu nákladů za zásah u DN) a registrační značky vozidel 5),
b) kontroluje činnost jednotek PO, zjišťuje potřebné podklady a vyplňuje příslušné položky
přílohy k ZOZ DN za jím určené jednotky HZS kraje, jednotky záchranného útvaru nebo
jednotky SDH obce,
c) předává přílohu k ZOZ DN současně se zprávou o zásahu určené osobě HZS kraje nebo
záchranného útvaru.
Čl. 6
Samostatný zásah jednotky SDH obce u DN
V případě, že se zásahu u DN neúčastní jednotka HZS kraje, případně velitel jednotky
HZS kraje není velitelem zásahu, velitel zásahu:
a) napíše údaje potřebné k uplatnění náhrady nákladů za zásah u DN (údaje potřebné
k vyhotovení přílohy k ZOZ DN) do textové části zprávy o zásahu,
b) zajistí na místě zásahu pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu v rozsahu dle čl. 5
písm. a) a předá tyto doklady HZS kraje.
Čl. 7
Úkoly určené osoby HZS kraje a záchranného útvaru
(1) Určená osoba HZS kraje nebo záchranného útvaru v případě podle čl. 5 písm. c) provádí
kontrolu Zprávy o zásahu včetně přílohy k ZOZ DN 6) a předává podklady osobě odpovědné
za vyúčtování nákladů za zásahy HZS kraje nebo záchranného útvaru u DN.
(2) Určená osoba HZS kraje v případě podle čl. 6 provádí kontrolu Zprávy o zásahu 6), podle
údajů uvedených v textové části vyplňuje přílohu k ZOZ DN a předává podklady osobě
odpovědné za vyúčtování nákladů za zásahy HZS kraje u DN.
Čl. 8
Zvláštní případy ovlivňující poskytování úhrady nákladů za zásah u DN
(1) Úhrada nákladů za zásah u DN se neposkytne jednotce PO, které byl vyhlášen poplach
v souvislosti s DN, ale zůstala v záloze na vlastní či na jiné stanici (zbrojnici), nebo byla
odvolána během jízdy k zásahu či na místě DN nezasahovala.
(2) Náhrada nákladů za zásah u DN se neuplatňuje při zásahu:
a) jednotky Školního a výcvikového zařízení HZS ČR,
b) jednotky Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu,
c) jednotky PO mimo území České republiky.

5)
6)

§ 6 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pokyn 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.
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(3) Je-li jednotka PO povolána k DN od zásahu u jiné mimořádné události, pak se za čas
zahájení zásahu u DN považuje čas odjezdu od mimořádné události, od níž je povolána k DN.
(4) Je-li jednotka PO provádějící zásah u DN odeslána k jiné mimořádné události, pak se za
čas ukončení zásahu u DN považuje čas odjezdu k jiné mimořádné události.
(5) Jde-li o zásah u DN /zejména havárie při přepravě nebezpečných látek, kdy je možné
použít ustanovení § 24 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“), nebo
jiný právní předpis 7) při havarijním znečištění povrchových nebo podzemních vod/, při
kterém škody na věcných prostředcích jednotky PO nebo náklady na zásah převyšují výši
náhrady nákladů za zásah u DN podle zákona, uplatňuje se náhrada nákladů následovně:
a) uplatnění náhrady nákladů za zásah u DN dle § 44 zákona,
b) nejsou-li náklady spojené s poskytnutím věcné a osobní pomoci, s likvidačními pracemi
a se škodami prokazatelně vzniklými havárií dle § 24 zákona o IZS, popř. jiného právního
předpisu řešícího škodu v důsledku havárií 7) pokryty náhradou dle § 44 zákona, uplatnění
zbývající části nákladů dle § 24 odst. 2 písm. f) zákona o IZS.
(6) Náhrada nákladů dle § 24 zákona o IZS se vyžaduje samostatně a tento pokyn se na ni
nevztahuje.
(6) Jde-li o zásah jednotky SDH obce u DN, kdy je možné využít § 27 odst. 1 písm. d)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, musí velitel
jednotky SDH obce sdělit HZS kraje, zda bude žádat o náhradu nákladů za tento zásah dle
tohoto ustanovení zákona o požární ochraně nebo dle tohoto pokynu. Uplatňovat náhradu
nákladů za zásah u DN oběma způsoby současně se nepřipouští.
Čl. 9
Vyhotovení žádosti o náhradu nákladů za zásahy u DN
(1) Náměstek ředitele HZS kraje nebo zástupce velitele záchranného útvaru, do jehož
působnosti spadá zajištění náhrady nákladů za zásahy u DN, pověří osoby odpovědné za
vyúčtování náhrady nákladů za zásahy u DN (dále jen „odpovědná osoba“) ve svém úseku.
(2) Odpovědná osoba:
a) provádí kontrolu přílohy k ZOZ DN a na jejím základě provede výpočet nákladů dle počtu
zasahujících jednotek PO a doby zásahu v celých hodinách 8); v případě zjištění
nedostatků vrátí přílohu k ZOZ DN určené osobě k odstranění nedostatků,
b) vede souhrnné přehledy o vypočtené výši náhrad nákladů za zásahy u DN,
c) vyhledává prostřednictvím dotazovacího nástroje ČKP (uveřejněné na webových
stránkách ČKP) příslušnou pojišťovnu; pokud se příslušnou pojišťovnu nepodaří ověřit,
dotáže se ČKP prostřednictvím e-mailové schránky claims@ckp.cz s tím, že do předmětu
uvede, že se jedná o dotaz HZS ČR na pojistitele vozidla a k dotazu připojí přílohu k ZOZ
DN z důvodu přesné identifikace vozidla; svůj dotaz zašle bez zbytečného odkladu,
d) zpracovává žádost o náhradu nákladů za zásahy u DN (dále jen „žádost“) - soupis příloh
k ZOZ DN k vyúčtování pro uplatnění nároku za každý HZS kraje / záchranný útvar
zvlášť a za zřizovatele jednotek SDH obcí celkem (viz příloha č. 2 a 3 tohoto pokynu)
7)

8)

Např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 44 odst. 2 a 8 a § 51 odst. 6 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).
Ke dni účinnosti tohoto pokynu paušální částka za každou započatou hodinu činí 5 600,- Kč.
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s připojenými kopiemi příslušných příloh k ZOZ DN (viz příloha č. 1 tohoto pokynu),
přičemž žádosti mohou být vedeny jednotlivě a odesílány průběžně,
e) odesílá žádost prostřednictvím k tomu zřízené elektronické schránky příslušné pojišťovně,
resp. ČKP nebo Ministerstvu financí jedenkrát za měsíc, a to vždy do 25. kalendářního
dne následujícího měsíce za měsíc minulý,
f) v případě, že se zásahu u DN zúčastnila jednotka sousedního HZS kraje, záchranného
útvaru nebo SDH obce, informuje příslušné HZS krajů, záchranný útvar nebo zřizovatele
jednotek SDH obcí, že byla vyžádána náhrada nákladů za zásahy u DN v příslušné výši za
zásahy jejich jednotek PO; případné nesrovnalosti při určení vyžádané náhrady nákladů
řeší s odpovědnou osobou příslušného HZS kraje / záchranného útvaru, se zřizovatelem
jednotky SDH obce, příslušnou pojišťovnou, ČKP nebo Ministerstvem financí,
g) předává žádost na oddělení finanční HZS kraje / záchranného útvaru spolu s příslušnými
originálními přílohami k ZOZ DN, jako podklad k předpisu pohledávky náhrady nákladů
za zásah u DN.
(3) Pro identifikaci dokumentů při komunikaci mezi HZS krajů, záchranným útvarem,
pojišťovnami, ČKP a Ministerstvem financí se uvádí „číslo nároku“ z číselné řady přidělené
jednotlivým HZS kraje nebo záchranným útvarem.
(4) K projednání žádosti je příslušná(é):
a) pojišťovna vyhledaná na základě údajů o vozidle, jehož provozem byla způsobena
újma, prostřednictvím dotazovacího nástroje ČKP (viz výše),
b) pojišťovna označená ČKP na základě individuálního dotazu u ČKP,
c) ČKP (ČKP však není příslušná, pokud byla DN způsobena provozem nezjištěného
vozidla, za které odpovídá nezjištěná osoba) v případě povinnosti poskytnout plnění
z garančního fondu 2), pokud se jedná o
1. újmu způsobenou provozem vozidla s registrační značkou jiného státu než České
republiky (v tomto případě se žádost o náhradu nákladů podává ČKP individuálně),
2. újmu způsobenou provozem vozidla registrovaného v České republice, u něhož nelze
z registrační značky vydané v České republice nebo VIN identifikovat příslušnou
pojišťovnu prostřednictvím dotazovacího nástroje ČKP a ani postupem podle písmene b)
(nepojištěné vozidlo),
3. tzv. „hromadnou DN“ (pro potřeby tohoto pokynu se za hromadnou DN považuje DN
20 a více vozidel),
d) Ministerstvo financí v případě, pokud byla újma způsobena provozem tuzemského vozidla
s výjimkou z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /např. vozidla složek integrovaného
záchranného systému (dále jen „IZS“) pro všechna vozidla neužívaná k podnikání
a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu IZS kraje; vozidla
Bezpečnostní informační služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Ministerstva
obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstva vnitra pro
vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla útvarů
Policie České republiky pověřených vyšetřováním podle zvláštního právního předpisu
a Ministerstva financí pro vozidla provozovaná pověřenými celními orgány, které mají
postavení policejního orgánu/.
Čl. 10
Příjem náhrady nákladů za zásahy u DN HZS kraje a záchranným útvarem
(1) Vedoucí oddělení finančního HZS kraje / záchranného útvaru určí osobu, která zúčtovává
pohledávky za náhrady nákladů za zásahy u DN a osobu, která zúčtování úhrady těchto
pohledávek.
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(2) O příjmu náhrady nákladů za zásahy u DN informuje osoba určená podle odstavce 1
příslušného příkazce operace, který zajistí zpracování žádosti o překročení závazných
ukazatelů státního rozpočtu o použití náhrad nákladů za zásahy u DN.
(3) Pokud HZS kraje nebo záchranný útvar obdrží vyrozumění o nepříslušnosti pojišťovny,
ČKP nebo Ministerstva financí nebo tuto skutečnost zjistí, musí dále řešit daný zásah
individuálně s jiným povinným subjektem (jiná pojišťovna, ČKP, Ministerstvo financí).
(4) Možnost náhrady nákladů za zásah u DN v hotovosti se nepřipouští.
Čl. 11
Finanční kontrola
Finanční kontrola se provádí v souladu s platnými právními předpisy a interními akty
řízení.
Čl. 12
Použití přijatých úhrad nákladů za zásah u DN
HZS kraje a záchranný útvar používají přijaté úhrady nákladů za zásah u DN k zapojení
do rozpočtu provozních výdajů, a to formou povoleného překročení rozpočtových limitů
o vzniklé příjmy; získané finanční prostředky slouží k úhradě nákladů služeb souvisejících se
základní náplní činnosti jednotek PO při postupu ve smyslu § 44 zákona, kdy se příslušným
subjektům uhradí vzniklé náklady.
Čl. 13
Doporučené postupy při uplatňování náhrady nákladů za zásahy u DN
(1) Při posuzování oprávněnosti uplatňování náhrady nákladů za zásahy u DN postupovat
podle metodického doporučení pro náhradu nákladů za zásahy jednotek PO u dopravních
nehod - „Klíčových slov“, určujících přítomnost parametru rozhodného pro oprávněnost
uplatňování náhrady nákladů za zásah u DN, které sjedná MV-generální ředitelství HZS ČR
s ČKP.
(2) V případě nejasností se obracet na pověřeného zástupce MV-generálního ředitelství HZS
ČR, sekce integrovaného záchranného systému a operačního řízení, kterého pověří náměstek
generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení pro
podrobnější analýzu daného zásahu a k jeho správnému posouzení.
(3) V případě, že v rámci DN dojde k tzv. dělené vině účastníků DN, uplatňovat poměrnou
část náhrady nákladů u příslušných pojišťoven resp. ČKP nebo Ministerstva financí. V tomto
případě vyžadovat od příslušných pojišťoven resp. ČKP nebo Ministerstva financí uvedení
důvodu krácení náhrad.
(4) Při zpracování zprávy o zásahu dbát o detailní popis mimořádné události s důrazem na
přítomnost klíčových slov k jednoznačnému určení zatřídění DN a parametru rozhodného pro
vyžadování náhrad za zásah u DN.
(5) Rozlišovat mezi nutnou a svévolnou asistencí jednotek PO, např. asistence odtahové
službě, zdravotnické záchranné službě, subjektu správy komunikací aj. Svévolnou asistenci
jednotky PO druhému subjektu, kterou okolnosti nutně nevyžadují, nelze považovat za
parametr pro účtování.
(6) Rozlišovat, kdy jde o DN a kdy jde o technickou závadu, či jinou škodnou událost.
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(7) Při zásahu u DN pořizovat fotodokumentaci nebo videozáznam se zaměřením na činnost
zasahující jednotky PO při zásahu u DN, jako prokazatelný podpůrný prostředek k prokázání
nároku na náhradu za zásah a tento automaticky poskytovat pojišťovně / ČKP k rozhodnutí,
zejména v ne zcela jednoznačných případech.
(8) V případě úniku provozních a jiných nebezpečných látek do půdy využívat jako důkazní
prostředek zprávy orgánů životního prostředí.
(9) V případech, kdy na výzvu k uhrazení daná pojišťovna / ČKP nereaguje, opakovaně tuto
oslovovat s žádostí o vyjádření, a to v časovém odstupu max. 2 měsíců.
(10) Při identifikaci pojišťovny účastníka DN využívat mimo jiné údaje uvedené na „zelené
kartě“ účastníka DN, případně dotazovací nástroj na stránkách ČKP.
(11) Náhrady za zásahy u DN jsou splatné do 3 měsíců 9) od zaslání žádosti o náhradu
nákladů za zásahy u DN. V případě nedodržení splatnosti se postupuje v souladu s platnými
právními předpisy pro vymáhání pohledávek.
Čl. 14
Zrušovací ustanovení
Směrnice k vyúčtování úhrad nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod
jednotkami požární ochrany, čj. MV-107917-1/PO-OVL-2013 ze dne 2. září 2013, se zrušuje.
Čl. 15
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. února 2017.
Čj. MV-132341-2/PO-OVL-2016
Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO
MV-generální ředitelství HZS ČR

9)

§ 9 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 4/2017

Strana

8

P ř í l o h a č. 1
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 4/2017
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P ř í l o h a č. 2
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 4/2017
Soupis k vyúčtování náhrady nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami HZS kraje (Záchranného útvaru HZS ČR)
Organizace:
Příslušnost pojišťovny:
Číslo nároku:
Poř. č.

Evidenční číslo události
= variabilní symbol

Datum
události

Počet listů přílohy
ke zprávě
o zásahu

RZ (VIN) škůdce DN
(pravděpodobného
škůdce)

Počet
zasahujících
jednotek

Počet
hodin

Náklad
y
v Kč

Bankovní spojení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
156.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Celkem za události

V …………………………..............................

Dne: …………………………

……………………………………………………………
Podpis oprávněné osoby, razítko
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P ř í l o h a č. 3
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 4/2017

Soupis k vyúčtování náhrady nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí
Příslušnost pojišťovny:
Číslo nároku:
Poř. č.

Evidenční číslo události =
variabilní symbol

Datum události

Počet listů
přílohy ke
zprávě
o zásahu

RZ (VIN) škůdce DN
(pravděpodobného
škůdce)

Zřizovatel jednotky

IČO

Počet
zasahujících
jednotek

Počet hodin

Náklady v Kč

Bankovní spojení

Mezisoučet za zřizovatele

Mezisoučet za zřizovatele

Mezisoučet za zřizovatele

Mezisoučet za zřizovatele

Celkem za události

V …………………………..............................

Dne: …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Podpis oprávněné osoby, razítko

