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52
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 29. listopadu 2016,
kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových
situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti
jednotek požární ochrany
K zabezpečení jednotného postupu operačních a informačních středisek Hasičského
záchranného sboru České republiky (dále jen “HZS ČR“) při podávání hlášení o závažných
mimořádných událostech, krizových situacích a jiných, z hlediska činnosti HZS ČR,
závažných událostí a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek
požární ochrany se stanoví:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Tímto pokynem se upravuje postup a rozsah hlášení závažných mimořádných událostí,
krizových situací a jiných, z hlediska činnosti HZS ČR, závažných událostí (dále jen „hlášení
závažných mimořádných událostí“) operačními a informačními středisky (dále jen „OPIS“)
HZS ČR, Hasičským útvarem ochrany Pražského hradu (dále jen „HÚOPH“) a Záchranným
útvarem HZS ČR (dále jen „ZÚ HZS ČR“) a podávání pravidelných denních informací
o požárech a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „jednotek PO“). Za závažné
mimořádné události se považují události specifikované v příloze tohoto pokynu.
(2) Ředitel HZS kraje nebo řídící důstojník HZS kraje, velitel HÚOPH nebo velitel ZÚ
HZS ČR může rozhodnout o zaslání hlášení závažné mimořádné události i v jiných případech,
než jsou uvedeny v příloze tohoto pokynu, zejména odůvodňují-li to závažné okolnosti (např.
v souvislosti s konáním význačných společenských akcí nebo jde-li o událost, která v rámci
šetření nebo zásahu vyžaduje zvláštní zřetel).
(3) OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „OPIS GŘ“) může po předchozí
konzultaci s řídícím důstojníkem GŘ HZS ČR vyžádat hlášení závažné mimořádné události
i na jiné události než jsou uvedeny v příloze tohoto pokynu.
Čl. 2
Subjekty hlášení závažných mimořádných událostí
(1) Hlášení závažné mimořádné události podávají OPIS HZS kraje, HÚOPH a pracoviště
operativního řízení odřadů ZÚ HZS ČR přímo na OPIS GŘ:
a) neprodleně po přijetí oznámení závažné mimořádné události,
b) neprodleně po potvrzení závažné mimořádné události např. velitelem zásahu.
(2) Velitelé zásahu, velitel nasazené jednotky ZÚ HZS ČR nebo jednotky HÚOPH
a vyšetřovatelé požárů, jakož i ostatní příslušníci HZS ČR, jsou povinni neprodleně oznámit
územně příslušnému OPIS HZS kraje informace potřebné ke zpracování hlášení závažné
mimořádné události.
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Čl. 3
Účel a předmět hlášení závažných mimořádných událostí
(1) Účelem hlášení závažných mimořádných událostí je poskytovat informace
o závažných mimořádných událostech určeným vedoucím zaměstnancům HZS ČR a OPIS
HZS ČR tak, aby byli včas informováni a v případě potřeby mohli přijmout taková opatření,
která povedou k omezení následků mimořádných událostí.
(2) OPIS GŘ přijímá a vyhodnocuje hlášení závažných mimořádných událostí na území
České republiky a zároveň přijímá a vyhodnocuje informace o závažných mimořádných
událostech v zahraničí. Dále soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy
jednotek PO a ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací nebo pro činnost
krizového štábu Ministerstva vnitra případně Ústředního krizového štábu. Vyhodnocené
informace OPIS GŘ předává vedení MV-generálního ředitelství HZS ČR a slouží jako prvotní
podklad pro potřeby operačního řízení, případně jako podklad pro rozhodovací proces
krizových štábů po jejich svolání. Dále jsou využívány k přípravě podkladů určených pro
vedení Ministerstva vnitra, sdělovací prostředky a informování příslušných kompetentních
orgánů nebo součinnostních subjektů.
Čl. 4
Obsah hlášení závažné mimořádné události
(1) Hlášení závažné mimořádné události obsahuje zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)

p)
q)

název kraje a okresu,
typ události,
popis místa, objektu nebo prostoru události (adresa, majitel, uživatel, správce),
časové údaje (vzniku pokud je známo, oznámení, zásahu),
příčinu vzniku, pokud je známa v době podávání hlášení (pouze u požáru),
způsob rozšíření, pokud je znám v době podávání hlášení (pouze u požáru),
předpokládaná příčina vzniku události a rozhodující následky,
rozsah škod v tisících Kč (pouze u požáru), příp. prvotní odhad výše škody,
uchráněné hodnoty v tisících Kč (pouze u požárů),
počet usmrcených osob, z toho počet usmrcených hasičů a z toho počet příslušníků HZS
ČR, u usmrcených hasičů se uvedou bližší údaje /jméno a příjmení, zařazení v jednotce
PO nebo služební zařazení, u příslušníků HZS ČR dále osobní evidenční číslo (dále jen
„OEČ“)/,
počet zraněných osob, z toho počet zraněných hasičů a z toho počet příslušníků HZS ČR,
u zraněných hasičů uvedou bližší údaje (jméno a příjmení, zařazení v jednotce PO nebo
služební zařazení, u příslušníků HZS ČR dále OEČ),
počet evakuovaných osob,
počet zachráněných osob,
počet zasahujících jednotek PO,
stručný popis zásahu jednotek PO /s využitím osnovy z informačního systému Výjezd
operačního řízení HZS ČR (dále jen „ISV OŘ HZS ČR“)/, včetně nepříznivých vlivů na
zásah (např. zhoršené klimatické podmínek, nedostatek hasební vody apod.),
prováděná opatření a stav události v době podávání mimořádného hlášení,
jméno a funkce osoby podávající hlášení závažné mimořádné události a čas, ke kterému je
hlášení zpracováno.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016

Strana

3

(2) Hlášení závažné mimořádné události při nálezu chemických zbraní nebo vysoce
nebezpečných chemických látek se doplňuje o následující údaje:
a) datum, čas a místo zjištění (detekce),
b) druh nalezené bojové chemické látky nebo druh vysoce nebezpečné chemické látky
(pokud není známa, uvést “neznámá látka”),
c) kdo provedl identifikaci látky, spojení na tuto osobu,
d) jméno a funkce osoby podávající hlášení závažné mimořádné události a čas, ke kterému je
hlášení zpracováno.
(3) Hlášení závažné mimořádné události při zjištění zvýšené hodnoty radiačního záření se
doplňuje o následující údaje:
a) datum, čas a místo měření (detekce),
b) údaje zjištěné měřením (hodnoty),
c) kdo provedl měření a typ přístroje, kterým bylo měření provedeno, příp. spojení na
tuto osobu,
d) jméno a funkce osoby podávající hlášení závažné mimořádné události a čas, ke kterému je
hlášení zpracováno.
e) údaje o obdržené dávce, odečtené z osobních samoodečítacích dozimetrů, které jsou
uzpůsobeny k okamžitému odečtu na místě zásahu. Údaje musí obsahovat buď pouze
číslici “0” nebo odečtený údaj v μSv (tento údaj se bude vyplňovat po zabezpečení
jednotek PO příslušným elektronickým dozimetrem).
(4) V hlášení závažné mimořádné události se uvedou skutečnosti známé k době podávání
hlášení na OPIS GŘ. Doplňující údaje o změně situace nebo vzniku závažných skutečností se
na OPIS GŘ hlásí ihned po jejich zjištění. Pokud zásah trvá několik dnů, OPIS GŘ je
oprávněno stanovit OPIS HZS kraje termíny zasílání průběžných informací o závažné
mimořádné události na OPIS GŘ. OPIS HZS kraje sdělí na OPIS GŘ, po likvidaci závažné
mimořádné události, konečnou informaci o závažné mimořádné události.
Čl. 5
Způsob podávání hlášení závažné mimořádné události
Hlášení závažné mimořádné události se podává s využitím on-line přenosů dat z ISV OŘ
HZS ČR. Při nefunkčnosti tohoto přenosu dat se podává telefonicky. Na vyžádání OPIS GŘ
se neprodleně od podání telefonického hlášení zasílá mimořádné hlášení počítačovou sítí nebo
faxem. Rozhodující pro výběr způsobu předání hlášení o závažné mimořádné události je
provozuschopnost technických prostředků a dosažení co nejkratšího času předání na OPIS
GŘ.
Čl. 6
Podávání pravidelných denních informací
(1) Pravidelné denní informace o požárech a činnosti jednotek PO (dále jen „denní hlášení”)
za období od 00,00 do 24,00 hodin na území kraje podává jako souhrn údajů OPIS HZS kraje
na OPIS GŘ.
(2) OPIS HZS kraje podává denní hlášení na OPIS GŘ s využitím on-line datových přenosů
v ISV OŘ HZS ČR. Při nefunkčnosti přenosu dat z ISV OŘ HZS ČR zpracuje OPIS HZS
kraje údaje do přehledu za celý kraj a předá je počítačovou sítí (při nefunkčnosti počítačové
sítě faxem, nebo na vyžádání OPIS GŘ telefonicky) nejpozději do 07,00 hodin následujícího
dne na OPIS GŘ.
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(3) Náhradní varianta podávání denního hlášení OPIS HZS kraje na OPIS GŘ při
nefunkčnosti přenosu dat z ISV OŘ HZS ČR obsahuje:
1. den, za který se hlášení podává;
2. kraj;
3. požáry celkem (bez účasti i s účastí jednotek PO)
a)
b)
c)
d)

počet požárů,
celková přímá škoda (i předběžná) v tisících Kč,
počet usmrcených osob,
počet zraněných osob,

(informace se podávají pouze o požárech, které byly nahlášeny do odeslání denního hlášení);
4. informace o událostech s účastí jednotek PO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

počet požárů,
počet dopravních nehod,
počet úniků nebezpečné chemické látky,
technická havárie (mimo úniku NL),
technická pomoc (mimo úniku NL),
radiační havárie a nehoda,
ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné),
počet planých poplachů,
počet ZOČ,
počet událostí vyvolaných následky živelních pohrom nebo způsobených vlivem
nepříznivého počasí (pouze on-line, označením příslušným příznakem u řešené
události);

dále se uvede součet všech událostí /součet písmen a) až h)/ v kraji;
5. celkový počet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

všech jednotek PO u událostí,
jednotek HZS ČR u událostí,
usmrcených hasičů,
zraněných hasičů u zásahu,
zraněných příslušníků HZS ČR u zásahu,
evakuovaných osob,
zachráněných osob,
zraněných a usmrcených osob;

6. dále se uvede součet jednotlivých položek na území kraje;
7. jméno a funkce osoby podávající denní hlášení.
Čl. 7
Vyrozumívání zástupců obcí a krajů
(1) Vyrozumění určených zástupců obcí a krajů o událostech, které významně ovlivňují
bezpečnostní situaci v dané obci nebo kraji, zajišťuje příslušné OPIS HZS kraje formou
předání informace o události.
(2) OPIS HZS kraje využívá k předání informace o události dostupné komunikační
prostředky. Informace o události se předává, s ohledem na naléhavost události, formou
textových zpráv (SMS), e-mailu, zvukových zpráv (AMDS) nebo telefonicky z nahrávaných
linek.
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(3) Informace o událostech, které jsou uvedeny v příloze tohoto pokynu, které nebudou
řešeny pod velením HZS ČR, předává OPIS HZS kraje až poté, co obdrží od věcně
příslušného orgánu informaci o dané události s uvedením textu informace, která má být
předána určeným zástupcům obcí a krajů.
Čl. 8
Předávání hlášení přijatých od krizového štábu kraje
(1) Standardizované hlášení s informací o vývoji mimořádné události nebo krizové situace
(dále jen „standardizované hlášení“) předává krizový štáb kraje na OPIS HZS kraje, a to vždy
po úvodním zasedání krizového štábu kraje a dále nejpozději v 8:00 a 18:00 hodin, pokud
nebude stanoveno jinak.
(2) OPIS HZS kraje potvrdí přijetí standardizovaného hlášení a zasílá jej neprodleně a bez
úprav na OPIS GŘ, které jej předá Ministerstvu vnitra.
(3) Standardizované hlášení se předává počítačovou sítí (s využitím ISV OŘ HZS ČR)
nebo faxem, v mimořádných případech telefonicky (následně z důvodů archivace v písemné
podobě počítačovou sítí nebo faxem). Rozhodující pro výběr způsobu předání je
provozuschopnost technických prostředků odesílatele a příjemce a dosažení co nejkratšího
času předání.
(4) Záznamy o datu a času přijetí standardizovaného hlášení, způsobu předání a o času
předání (v případě telefonického předání čas převzetí a jméno předávající osoby), se na OPIS
HZS kraje a OPIS GŘ archivují v elektronické podobě po dobu nejméně jednoho roku.
Čl. 9
Předávání výstrah a informačních zpráv
přijatých v rámci hlásné a předpovědní povodňové služby
(1) Předpovědní výstražné informace, informace o výskytu nebezpečných jevů
(hydrometeorologických) nebo hydrologické informační zprávy vydané Českým
hydrometeorologickým ústavem Praha-Komořany (dále jen „ČHMÚ“) v rámci hlásné
a předpovědní povodňové služby (dále jen „informace HPPS ČHMÚ”) předává ČHMÚ
v souladu s uzavřenou součinnostní dohodou na OPIS GŘ, které je po verifikaci jejich vydání
předává na OPIS HZS kraje podle území, pro něž je výstraha vydána, ZÚ HZS ČR, HÚOPH
(cestou OPIS HZS hl. m. Prahy) a součinnostním subjektům na národní úrovni.
(2) OPIS HZS kraje přijetí informace HPPS ČHMÚ potvrdí OPIS GŘ a předá ji neprodleně
a bez úprav na dohodnutá příjmová místa krajského úřadu a obcí s rozšířenou působností
a ostatním subjektům podle povodňového plánu daného území (povodí) nebo uzavřených
součinnostních dohod.
(3) V případě, že OPIS HZS kraje obdrží informaci HPPS ČHMÚ z jiného zdroje než od
OPIS GŘ, předá ji neprodleně na OPIS GŘ.
(4) Informace HPPS ČHMÚ se předávají ihned po přijetí, a to počítačovou sítí (s využitím ISV
OŘ HZS ČR) nebo faxem, v mimořádných případech telefonicky (následně z důvodů
archivace v písemné podobě počítačovou sítí nebo faxem). Rozhodující pro výběr způsobu
předání je provozuschopnost technických prostředků odesílatele, dohodnuté technické
prostředky příjemce a dosažení co nejkratšího času předání.
(5) Záznamy o datu a času přijetí informace HPPS ČHMÚ, způsobu předání a o datu a času
předání na určená místa (v případě telefonického předání čas převzetí nebo předání a příjmení
přebírající / předávající osoby), se na OPIS HZS kraje a OPIS GŘ archivují v tištěné podobě
po dobu nejméně 3 let.
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Čl. 10
Předávání informací přijatých v rámci „Systému integrované výstražné služby”
(1) ČHMÚ vydává dále v rámci “Systému integrované výstražné služby” předpovědní
výstražné informace nebo informace o výskytu nebezpečných jevů (dále jen „informace
SIVS“) i na další extrémní meteorologických jevy, které nejsou zahrnuty do HPPS ČHMÚ
a jsou uvedeny v přehledu nebezpečných jevů SIVS. Tyto informace SIVS jsou ze skupin
nebezpečných jevů uvedených jako teplotní a vlhkostní podmínky, vítr, sněhové a námrazové
jevy.
(2) Informace SIVS předává ČHMÚ v souladu s uzavřenou součinnostní dohodou na OPIS
GŘ, které je po jejich verifikaci předává na OPIS HZS krajů podle území, pro něž je
informace SIVS vydána, ZÚ HZS ČR, HÚOPH (cestou OPIS HZS hl. m. Prahy)
a součinnostním subjektům.
(3) OPIS HZS kraje potvrdí přijetí informace SIVS na OPIS GŘ. Informace SIVS je možno
distribuovat složkám IZS na daném území, krajskému úřadu nebo obcím s rozšířenou
působností.
(4) Záznamy o datu a času přijetí informace SIVS, způsobu předání a o času předání
(v případě telefonického předání čas převzetí nebo předání a příjmení přebírající / předávající
osoby), se na OPIS HZS kraje a OPIS GŘ archivují v elektronické podobě po dobu nejméně
jednoho roku.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2005 ve znění
pozdějších předpisů, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí
a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek
požární ochrany,
b) čl. V Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 49/2008, kterým se
mění a zrušují některé interní akty řízení.
Čl. 12
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Čj. MV- 111896-4/PO-OPR-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
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Příloha
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 52/2016

Hlášení o závažné mimořádné události podává OPIS HZS kraje na OPIS GŘ
a následně informuje o závažné mimořádné události další orgány (ve smyslu právních předpisů, uzavřených
součinnostních dohod a memoranda) po zjištění, že došlo k naplnění některé z následujících podmínek:
Poř.
čís.

Podmínka

Podání hlášení
na OPIS GŘ

neprodleně
po
oznámení

neprodleně
po potvrzení

OPIS HZS kraje informuje
hejtmana/
primátora/
primátora
starostu
hl. m. Prahy

ostatní

OPIS GŘ
informuje

A) Závažná mimořádná událost při níž
SITCEN MV

1.

Vznikla nebo se předpokládá škoda 1 mil. Kč a vyšší
(v případě požáru)

2.

Nastalo nebo je předpoklad závažného ohrožení životního
prostředí

X

3.

Jednotky PO nebo ostatní složky v rámci činnosti IZS
zachraňují 5 a více osob (nebo kombinace zraněných
a usmrcených osob v souhrnném počtu 5 a více)

X

4.

Jednotky PO nebo ostatní složky při spolupráci v rámci IZS
evakuují 10 a více osob

X

5.

Došlo při požáru k usmrcení jedné anebo více osob, anebo
5 a více zraněných osob (nebo kombinace zraněných
a usmrcených osob v souhrnném počtu 5 a více)

X

(škoda
nad 50 mil. Kč)

ČIŽP,
ŽP ORP

X
do 120´

IOS PP PČR
X
do 120´

IOS PP PČR
SITCEN MV

X

(škoda nad
50 mil. Kč
a 2 a více
usmrcených osob)

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016
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Podání hlášení
na OPIS GŘ

8

OPIS HZS kraje informuje

Poř.
čís.

Podmínka

6.

Se vyskytují při technickém zásahu (tzn. jiná mimořádná
událost než požár) 5 anebo více zraněných osob, anebo
3 a více usmrcených osob (nebo kombinace zraněných
a usmrcených osob v souhrnném počtu 5 a více)

X

SITCEN MV,
IOS PP PČR

7.

Se jedná o dopravní nehodu prostředku hromadné dopravy
osob přepravujícího v době nehody 7 a více osob
v kombinaci se zraněním 3 a více přepravovaných osob

X

SITCEN MV,
IOS PP PČR

8.

Došlo k mimořádné události s větším počtem raněných
a obětí (10 a více) včetně dopravních nehod

9.

Se jedná o dopravní nehodu nebo nebezpečné porušení
plynulosti provozu, při kterém došlo nebo se
předpokládá zablokování dálnic anebo silnic I. třídy
s předpokladem uzavření na 2 a více hodin

X

X
do 120´

SITCEN MV,
IOS PP PČR

Se jedná o dopravní nehodu na železniční trati, po níž jezdí
mezinárodní vlaky, expresní vlaky a rychlíky (viz mapa
10.
železniční sítě) při níž došlo k přerušení provozu
s předpokladem trvání 2 a více hodin

X

X
do 120´

SITCEN MV,
IOS PP PČR

Se jedná o leteckou nehodu letadla nebo sportovního
11. létajícího zařízení nebo obdržení informace „o stavu tísně“
letadla při leteckém provozu, viz Typová činnost
Se jedná o leteckou nehodu dopravních letadel, vojenských
12. letadel a vrtulníků nebo události na mezinárodních letištích
ovlivňující bezpečnostní situaci na území obce nebo kraje

neprodleně
po
oznámení

hejtmana/
neprodleně
primátora/
primátora
po potvrzení
starostu
hl. m. Prahy

X
ihned

ostatní

OPIS GŘ
informuje

X
ihned

SITCEN MV,
ÚZPLN, RCC,
IOS PP PČR

X
X
ihned

X
ihned

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016
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čís.

Podmínka
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Podání hlášení
na OPIS GŘ

neprodleně
po
oznámení

neprodleně
po potvrzení

OPIS HZS kraje informuje
hejtmana/
primátora/
primátora
starostu
hl. m. Prahy

ostatní

OPIS GŘ
informuje

Došlo ke vzniku mimořádné události v prostorech
13. podzemních dopravních systémů (metro, dopravní tunely) u záchrany osob z výtahů v metru dle poř. čís. 3

X

SITCEN MV,
IOS PP PČR

Byla doručena informace hlásné povodňové služby v souladu s povodňovým plánem

X

ČHMÚ

14.

15.

Se jedná o živelní pohromu (např. povodeň, vichřice, sesuv
půdy, přívalové deště), anebo vznikl požár velkého rozsahu

16.

Byla přijata informace o seismickém jevu na území České
republiky

X

X
do 120´

X

X

SITCEN MV

SITCEN MV,
IOS PP PČR

X

Došlo při silniční, železniční, říční nebo letecké dopravě
k nehodě dopravního prostředku přepravujícího nebezpečnou
17. chemickou látku a došlo k úniku této nebezpečné látky nebo
v souvislosti s únikem této látky k ohrožení života a zdraví
lidí, zvířat nebo ohrožení životního prostředí“
Vznikla (nebo lze důvodně předpokládat) závažná havárie
dle zákona č. 224/2015 Sb., zejména v objektech určených
18.
dle přílohy č. 1 tohoto zákona (objekty nebo zařízení
zařazené do skupiny A nebo B)

X
do 120´

RP
ČHMÚ,
KÚ,
ORP,
obce

ČIŽP

SITCEN MV,
IOS PP PČR

RP
ČHMÚ,
ČIŽP,
ŽP ORP

SITCEN MV,
IOS PP PČR,
RP ČHMÚ,
MŽP

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016
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čís.

Podmínka

Se při zásahu objevilo ohrožení výbušninami, municí nebo
19. pyrotechnickými výrobky, anebo došlo k explozi jedné nebo
více tlakových lahví - včetně ohlášení NVS
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Podání hlášení
na OPIS GŘ
neprodleně
po
oznámení

hejtmana/
neprodleně
primátora/
primátora
po potvrzení
starostu
hl. m. Prahy

Došlo ke vzniku mimořádné události v objektu jaderné
elektrárny nebo jiném objektu s jaderným reaktorem

24.

Došlo k radiační nehodě nebo radiační havárii (podle zákona
č. 263/2016 Sb.)

ostatní

OPIS GŘ
informuje

SITCEN MV,
IOS PP PČR
SITCEN MV,
IOS PP PČR,
RC SÚJB SM SÚJB - u MU

X

dle dohody s SÚJB
informovat ČIŽP

OOVZ
(B), RC
SÚJB (R)

X

Nelegální nakládání s odpady, úniky nebezpečných látek, na
jejichž odstranění spolupracuje více složek IZS nebo ztráty
22.
a nálezy většího množství jedů (C) nebo radioaktivních (R)
či jaderných materiálů (N)
23.

OPIS HZS kraje informuje

X

Byly nalezeny nebo je důvodné podezření z nálezu
chemických zbraní nebo vysoce nebezpečných chemických
20. látek (podle zákona č. 19/1997 Sb., a vyhlášky č. 208/2008
Sb.) - bojové chemické látky nebo vznikla v objektech
označených SÚJB (dohoda mezi GŘ HZS ČR a SÚJB)
Bylo přijato oznámení o nálezu nebo byl nalezen předmět
21. s podezřením na přítomnost rizikových nebo vysoce
rizikových biologických (B) nebo radioaktivních (R) látek

10

X
do 120´

X

X

SITCEN MV,
MZd (B),
SM SÚJB (R),
IOS PP PČR

RC SÚJB SITCEN MV,
(R,N),
IOS PP PČR,
ČIŽP (C), SM SÚJB (R,N),
ŽP ORP
MŽP (C)
RC SÚJB

RC SÚJB

SITCEN MV,
SM SÚJB,
ČHMÚ,
SITCEN MV,
SM SÚJB,
ČHMÚ

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016
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čís.

Podmínka
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Podání hlášení
na OPIS GŘ

neprodleně
po
oznámení

Byla přijata informace o naměřených zvýšených hodnotách
radiačního záření od výjezdových skupin chemických
25.
laboratoří HZS ČR (mobilních skupin monitorování radiační
situace) nebo jednotek PO

neprodleně
po potvrzení

OPIS HZS kraje informuje
hejtmana/
primátora/
primátora
starostu
hl. m. Prahy

ostatní

OPIS GŘ
informuje

X

RC SÚJB

SITCEN MV,
SM SÚJB,
ČHMÚ

Došlo k zasažení nebo ohrožení významných zdrojů pitné
26.
vody

X

ČIŽP,
ŽP ORP
a VHD

SITCEN MV,
IOS PP PČR,
MŽP, MZe

Došlo k výskytu nebezpečné epidemie nebo hromadné
otravy osob

X

OOVZ

SITCEN MV,
MZd

27.

Byla přijata žádost orgánů ochrany veřejného zdraví o
28. společné řešení mimořádné události (§ 34 zákona
č. 239/2000 Sb.)
Byla přijata informace o výskytu nebezpečné nákazy nebo
29. došlo k hromadnému úhynu zvířat (např. chřipka ptáků,
slintavka, kulhavka)
30.

X
X
do 120´

X

Se mimořádná událost týká veterinárních, hygienických
a epidemiologických opatření

Byla přijata informace o mimořádné události (zejména
požáry, výbuchy, havárie) s podezřením na úmyslné nebo
31. sériové jednání, o cíleném útoku na energetické zdroje
a rozvodná zařízení nebo útoku na klíčové komunikační
a spojovací uzly

SITCEN MV

X

X

X
do 120´

OOVZ,
KVS

SITCEN MV,
MZd, SVS
SITCEN MV

SITCEN MV

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016

Poř.
čís.

Podmínka

32.

Je vyhrožováno teroristickým útokem nebo takový útok byl
již proveden

33.

Mimořádná událost postihla ústavní činitele (např. dopravní
nehoda, požár bytu)
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Podání hlášení
na OPIS GŘ

neprodleně
po
oznámení

neprodleně
po potvrzení

OPIS HZS kraje informuje
hejtmana/
primátora
hl. m. Prahy

primátora/
starostu

ostatní

OPIS GŘ
informuje

SITCEN MV,
IOS PP PČR

X

X

SITCEN MV

Jednotka HZS ČR nebo SDH obce zasahovala v objektu
34. Ministerstva obrany, Armády ČR nebo ve vojenském
výcvikovém prostoru

X

SOC MO

Byly oznámeny požáry, výbuchy, nálezy nebezpečných
látek a jiné mimořádné události v objektech, anebo
v bezprostřední blízkosti objektů Ministerstva vnitra,
35. ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, významných
státních, samosprávných institucí, zastupitelských úřadů,
mezinárodních organizací, včetně poplašných zpráv
vztahujících se k těmto objektům

X

SITCEN MV,
IOS PP PČR

36. Byla přijata žádost ze sousedního státu o poskytnutí pomoci

X

SITCEN MV,
MZV

Byla přijata informace o mimořádné události v zahraničí,
která může ohrozit nebo ohrožuje území České republiky
37.
(např. povodně, požáry, zemětřesení, úniky nebezpečných
látek)

X

SITCEN MV,
MZV

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016

Poř.
čís.

Podmínka
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Podání hlášení
na OPIS GŘ

neprodleně
po
oznámení

neprodleně
po potvrzení

OPIS HZS kraje informuje
hejtmana/
primátora
hl. m. Prahy

primátora/
starostu

ostatní

OPIS GŘ
informuje

Mimořádná událost vzniklá na území České republiky, která
38. ohrožuje nebo může ohrozit území sousedního státu (např.
povodně, požáry, zemětřesení, úniky nebezpečných látek)

X

SITCEN MV,
MZV

Jednotka PO zasahuje při záchranných pracích v sousedním
státě

X

SITCEN MV,
MZV

Jednotka PO nebo jiná jednotka sousedního státu zasahuje
40. na území České republiky při provádění záchranných prací
(pokud je OPIS HZS kraje informováno)

X

SITCEN MV,
MZV

39.

41.

Se Česká republika zapojuje do mezinárodních záchranných
operací anebo poskytuje humanitární pomoc do zahraničí

42.

Má mimořádná událost prvky teroristického útoku nebo
událost typu AMOK (aktivní útočník/střelec)

X
ihned

X
ihned

43.

Rozsáhlá policejní opatření, při kterých dojde k významnému
narušení veřejného pořádku

X
do 120´

X
do 120´

44.

Další mimořádné nebo bezpečnostně významné události po
předchozím souhlasu příslušného služebního funkcionáře

X
do 120´

X
do 120´

SITCEN MV,
MZV

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016
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čís.

Podmínka
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Podání hlášení
na OPIS GŘ

neprodleně
po
oznámení

neprodleně
po potvrzení

OPIS HZS kraje informuje
hejtmana/
primátora
hl. m. Prahy

primátora/
starostu

ostatní

OPIS GŘ
informuje

B) Byl vyhlášen
1.

3. nebo zvláštní stupeň poplachu

X

SITCEN MV

2.

2. nebo 3. stupeň povodňové aktivity

X

SITCEN MV,
ČHMÚ

3.

stav nebezpečí hejtmanem (primátorem hl. m. Prahy) nebo
se vyhlášení připravuje

X

SITCEN MV

C) Byl (a) aktivován (a)
1.

Krizový štáb kraje nebo obce s rozšířenou působností (dále
jen „ORP“)

X

SITCEN MV

2.

Povodňová komise kraje nebo ORP

X

SITCEN MV

3.

Systém varování při řešení mimořádné události nebo při
plnění úkolů k ochraně obyvatelstva

4.

Armáda ČR pro poskytnutí pomoci při záchranných
a likvidačních pracích nebo při plnění úkolů k ochraně
obyvatelstva pokud nebylo vyžádána cestou OPIS GŘ

X

SITCEN MV

X

SOC MO

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016
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Podání hlášení
na OPIS GŘ

neprodleně
po
oznámení

neprodleně
po potvrzení

OPIS HZS kraje informuje
hejtmana/
primátora
hl. m. Prahy

primátora/
starostu

ostatní

OPIS GŘ
informuje

D) Došlo (na území kraje) k rozsáhlému neplánovanému výpadku nebo narušení
SITCEN MV,
IOS PP PČR

1.

Telefonní sítě

X

2.

Energetické rozvodné sítě, včetně vyhlášení stavu nouze
(§ 54 zákona č. 458/2000 Sb.)

X

3.

Rozvodné sítě plynu, včetně vyhlášení stavu nouze
(§ 73 zákona č. 458/2000 Sb. a § 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb.)

X

SITCEN MV,
IOS PP PČR

4.

Produktovodů (např. ropa, plyn, pohonné hmoty)

X

SITCEN MV,
IOS PP PČR

X
ihned

X
ihned

SITCEN MV,
IOS PP PČR

E) Došlo k (e):
1.

Zarušení analogové rádiové sítě PO nad dobu 30 minut

X

2.

Výpadku komunikace s vysílacími body nebo komunikace
přípojných zařízení s vysílacími body digitální radiové sítě
PEGAS nad 30 minut

X

3.

Zjištění kybernetického útoku na IT a komunikační
technologie HZS ČR

X

SITCEN MV

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016

Poř.
čís.

Podmínka

4.

Rozsáhlému výpadku infrastruktury nebo poruše na
zadávacím terminálu systému varování a vyrozumění HZS
ČR včetně neplánovaného spuštění sirén

5.

Výpadku nebo závadě na technologiích OPIS HZS kraje
(předpoklad odstranění závady nad 15 minut)
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Podání hlášení
na OPIS GŘ

neprodleně
po
oznámení

neprodleně
po potvrzení

OPIS HZS kraje informuje
hejtmana/
primátora
hl. m. Prahy

primátora/
starostu

ostatní

OPIS GŘ
informuje

X

X

F) Mimořádná událost u jednotek PO nebo HZS ČR, kdy dojde k:
1.

2.

3.

Usmrcení nebo těžké újmě na zdraví hasiče při zásahu,
příslušníka při výkonu služby nebo zaměstnance HZS ČR
při plnění pracovních povinností
Dopravní nehodě vozidla HZS ČR nebo jednotky PO
s úmrtím nebo zraněním osob anebo škodou nad 100 000
Kč nebo byl zjištěn alkohol u řidiče
Závažné škodě způsobené jednotkou PO při zásahu (např.
znečištění vodního zdroje, způsobení škody třetí osobě
s předpokládanou škodou ve výši 500 tis Kč nebo vyšší)

4.

Podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem nebo
zaměstnancem HZS ČR

5.

Vzniku značné škody (500 000 Kč a více) na majetku HZS
ČR

6.

Odcizení vozidla HZS ČR nebo jednotky PO nebo věcných
prostředků požární ochrany (u věcných prostředků
v hodnotě vyšší jak 50 000 Kč)

X

SITCEN MV

X

SITCEN MV

X

SITCEN MV

X

SITCEN MV
X

X

SITCEN MV

SITCEN MV

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016
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čís.

Podmínka

7.

Sebevraždě nebo pokusu o sebevraždu příslušníka nebo
zaměstnance HZS ČR

8.

9.

Napadení objektu HZS ČR, příslušníka při výkonu služby
nebo zaměstnance HZS ČR při plnění pracovních
povinností
Požáru případně jiné mimořádné události v objektu HZS
ČR, objektu, který HZS ČR využívá nebo objektu jednotky
PO
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Podání hlášení
na OPIS GŘ

neprodleně
po
oznámení

neprodleně
po potvrzení

X

1.

hejtmana/
primátora
hl. m. Prahy

primátora/
starostu

ostatní

OPIS GŘ
informuje

SITCEN MV

X

IOS PP PČR

X

SITCEN MV

G) Mimořádná událost mající bezprostřední vliv na výkon služby na OPIS HZS kraje
Např. závady na objektových technologiích, v jejichž
důsledku může dojít k výpadku technologií OPIS HZS kraje
(klimatizace apod.)

OPIS HZS kraje informuje

X

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 52/2016
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Vysvětlivky:
RC SÚJB - Regionální centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
SM SÚJB - Styčné místo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
RP ČHMÚ - Regionální pobočka Českého hydrometeorologického ústavu
SITCEN MV - Situační a informační centrum Ministerstva vnitra
IOS PP PČR - Integrované operační středisko Policejního prezídia Policie ČR
SOC MO - Společné operační centrum Ministerstva obrany
ČIŽP- Česká inspekce životního prostředí
ŽP ORP – orgány životního prostředí obce s rozšířenou působností
SVS - Státní veterinární správa
ÚZPLN - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
MZd - Ministerstvo zdravotnictví
RCC - Záchranné koordinační centrum
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
OOVZ - orgán ochrany veřejného zdraví
MZe - Ministerstvo zemědělství
MZV - Ministerstvo zahraničních věcí
KÚ - krajský úřad
KVS - Krajská veterinární správa
VHD - vodohospodářský dispečink správce povodí
NVS - nástražný výbušný systém
C - chemický
B - biologický
R - radioaktivní
N - nukleární
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