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36
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 29. července 2014,
k vyúčtování úhrad nákladů za zásahy prováděné jednotkami požární ochrany,
které byly vyvolány úmyslným jednáním osob
K zajištění jednotného postupu při vyúčtování úhrad nákladů za zásahy prováděné
jednotkami požární ochrany ve smyslu § 3a odst. 1 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb.,
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 160/2013 Sb., se stanoví:
Čl. 1
Vymezení pojmů
(1) Zásahem jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí plnění úkolů
jednotky PO 1). Zásah začíná okamžikem vyhlášení poplachu jednotce PO a končí okamžikem
návratu jednotky PO na místo její trvalé dislokace.
(2) Úmyslným jednáním 2) se rozumí provedení nebo opomenutí skutku úmyslným protiprávním
konáním nebo opomenutím osoby (fyzické, podnikající fyzické nebo právnické osoby), za
které byla tato osoba uznána vinnou pravomocným rozhodnutím nebo rozsudkem (dále jen
„povinná osoba“).
(3) Zásahem vyvolaným úmyslným jednáním osob (dále jen „zásah ÚJ“) se rozumí každý
zásah jednotky PO při mimořádné události, která byla způsobena úmyslným jednáním osob
a při které se vyčíslují náklady za zásah jednotky PO. Za zásah ÚJ se považuje zejména:
a) požární zásah, záchranné práce při mimořádných událostech nebo plnění úkolů ochrany
obyvatelstva 1), pokud bylo následně zjištěno úmyslné jednání osob (ve formě konání
nebo opomenutí) a bylo potvrzeno vydáním rozhodnutí nebo rozsudku příslušných
orgánů,
b) úmyslné přivolání jednotky PO na místo zásahu, kde následně nebyl zjištěn důvod
požárního zásahu, záchranných prací nebo plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva,
které bylo dořešeno rozhodnutím o uznání vinným z přestupku nebo jiného správního
deliktu ve smyslu zákona o požární ochraně 3).
(4) Za rozhodnutí nebo rozsudek se považuje pravomocné rozhodnutí správního orgánu 4)
(i blokové řízení) nebo pravomocný rozsudek anebo jiné ukončení věci soudem (např.
narovnání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání 5)), která uznají konkrétní osobu vinnou
z konkrétního skutku (např. přestupku, jiného správního deliktu nebo trestného činu).
(5) Za zásah ÚJ se nepovažuje zásah jednotky PO klasifikovaný jako „planý poplach“
iniciovaný elektrickou požární signalizací, s výjimkou, kdy elektrickou požární signalizaci
iniciuje konkrétní fyzická osoba úmyslně stisknutím tlačítkového hlásiče a tím se dopustí
přestupku na úseku požární ochrany, za který byla uznána vinnou.

1)
2)

3)
4)
5)

§ 70 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3a odst. 1 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 160/2013 Sb.
§ 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Včetně rozhodnutí orgánu státního požárního dozoru.
§ 307 až 314 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
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(6) Obrátí-li se orgán činný v trestním řízení nebo jiný správní orgán, který vede příslušné
řízení, na hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“) s žádostí o vyčíslení škody
vzniklé při mimořádné události způsobené úmyslným jednáním osob, HZS kraje sděluje
vyčíslení nákladů za tento zásah (s tím, že uvedené náklady bude na viníkovi vymáhat
samostatně) a případnou škodu vzniklou HZS kraje nebo Záchrannému útvaru Hasičského
záchranného sboru České republiky (dále jen „záchranný útvar“) 2). V případě zásahu
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“) HZS kraje sdělí
orgánu činnému v trestním řízení konkrétní zasahující jednotku SDH obce, jejího zřizovatele
a výši nákladů za zásah.
Čl. 2
Vyúčtování úhrady nákladů za zásah ÚJ
(1) Oprávnění k účtování vzniklých nákladů za zásah ÚJ vychází z právního předpisu 2).
Podmínkou tohoto oprávnění je, že se jedná o jednotku HZS kraje, jednotku záchranného
útvaru nebo jednotku SDH obce, která zasahovala na výzvu operačního a informačního
střediska příslušného HZS kraje u mimořádné události způsobené úmyslným jednáním osob.
Jednotka SDH obce musí být zařazena do seznamu jednotek požární PO v rámci nařízení
kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami
PO.
(2) Úhrada nákladů za zásah ÚJ přísluší HZS kraje, záchrannému útvaru a zřizovateli
jednotky SDH obce 6).
(3) Úhrady nákladů za výše uvedený zásah ÚJ používá Hasičský záchranný sbor České
republiky (dále jen „HZS ČR“) k zapojení do rozpočtu provozních výdajů, a to formou
povoleného překročení rozpočtových limitů o vzniklé příjmy. Finanční prostředky za zásah
přijaté HZS kraje a záchranným útvarem od povinné osoby jsou příjmem podle § 97 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a používají se v souladu
s právním předpisem 7).
(4) Vyúčtování nákladů za zásah ÚJ a uplatnění nároku u povinné osoby na úhradu těchto
nákladů provádí
a) HZS kraje za zásahy svých jednotek HZS kraje a při společném zásahu jednotky HZS
kraje s jednotkou záchranného útvaru,
b) záchranný útvar v případě, že jeho jednotka zasahovala samostatně,
(1) zřizovatel jednotky SDH obce na základě vyrozumění od HZS kraje.
Čl. 3
Vyžádání úhrady za zásah ÚJ
(1) HZS kraje a záchranný útvar určí osobu nebo pracoviště, které soustřeďuje rozhodnutí
HZS kraje nebo jiného správního orgánu a rozsudky orgánu činného v trestním řízení
týkajících se zásahů ÚJ a dává podnět k zahájení vyžádání úhrady nákladů za zásah ÚJ dle
tohoto pokynu.
(2) V případě více povinných osob se náhrada nákladů za zásah ÚJ rozdělí na všechny povinné
osoby nerozdílně.

6)
7)

Samosprávné obci.
§ 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
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(3) V případě zjištění, že osoba, která je v rozhodnutí nebo rozsudku uznána vinnou
z úmyslného skutku, je mladší 15 let, nárok na náhradu nákladů přechází na zákonného
zástupce, pokud to zákon umožňuje 8).
Čl. 4
Podklady pro vyúčtování nákladů
(1) Základním podkladem pro vyúčtování nákladů za zásah ÚJ je formulář Příloha ke zprávě
o zásahu-úhrada-úmysl (dále jen „příloha k ZOZ ÚJ“). Příloha k ZOZ ÚJ se skládá z celkového
přehledu zasahujících jednotek PO a výkazu za jednotlivé zasahující jednotky PO.
(2) Příloha k ZOZ ÚJ (celkový přehled zasahujících jednotek PO a výkaz za jednotlivé
zasahující jednotky PO – viz vzor v příloze č. 1 tohoto pokynu) obsahuje:
a) evidenční číslo události (evidenční číslo události se použije jako variabilní symbol pro
realizaci úhrady nákladů za zásah ÚJ),
b) evidenční čísla jednotek (HZS ČR nebo SDH obce),
c) adresu (přesná identifikace) místa zásahu ÚJ,
d) čas vyhlášení poplachu každé jednotce PO (zahájení zásahu) a čas návratu každé jednotky
PO na základnu (ukončení zásahu),
e) celkový čas zásahu každé jednotky PO,
f) činnosti jednotlivých jednotek PO,
g) rozhodnutí nebo rozsudek, kterým je osoba uznána vinným za úmyslný protiprávní skutek.
(3) Příloha k ZOZ ÚJ (celkový přehled zasahujících jednotek PO a výkaz za jednotlivé
zasahující jednotky PO) je k dispozici pouze v elektronické podobě a je součástí aplikace
Zpráva o zásahu, modulu SSU02 – základní zadávání on-line (předtištěný formulář nebyl
vytvořen).
(4) HZS kraje a záchranný útvar určí osobu, která na základě podnětu (viz čl. 3) vyhotoví
přílohu k ZOZ ÚJ. Určená osoba:
a) ověřuje činnost jednotek PO a určuje, zda a která jednotka PO má nárok na úhradu
nákladů za zásah ÚJ; vyplní příslušné položky přílohy k ZOZ ÚJ za jím určené jednotky
HZS kraje, jednotky záchranného útvaru nebo jednotky SDH obce a vytiskne přílohu
k ZOZ ÚJ,
b) předá přílohu k ZOZ ÚJ (celkový přehled zasahujících jednotek PO a výkaz za jednotlivé
zasahující jednotky PO) příslušnému pracovišti HZS kraje nebo záchranného útvaru, do
jehož působnosti spadá zajištění vyúčtování nákladů za zásah ÚJ (viz čl. 6).
(5) Ověření Zprávy o zásahu včetně přílohy k ZOZ ÚJ provádí příslušník HZS kraje nebo
záchranného útvaru dle zvláštního předpisu 9).
Čl. 5
Zvláštní případy ovlivňující úhradu nákladů
(1) Úhrada nákladů za zásah ÚJ se neposkytuje jednotce PO, které byl vyhlášen poplach
v souvislosti se zásahem ÚJ, ale zůstala v záloze na vlastní, či na jiné stanici (zbrojnici), nebo
byla odvolána během jízdy či na místě mimořádné události způsobené úmyslným jednáním
osob nezasahovala.
8)

9)

V případě úmyslného přestupku nárok na náhradu nákladů nepřechází na zákonného zástupce; nelze tedy
nárok na náhradu nákladů za zásah ÚJ uplatňovat.
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla
statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů.
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(2) Úhrada nákladů za zásah ÚJ se nevyžaduje v případě:
a) zásahu jednotek PO středisek Školního a výcvikového zařízení HZS ČR a Střední odborné
školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku,
b) zásahu jednotky PO mimo území České republiky,
c) v případě zjištění, že viníkem je osoba, jejíž svéprávnost byla rozhodnutím soudu
omezena 10).
(3) Je-li jednotka PO povolána k zásahu ÚJ od zásahu u jiné mimořádné události, pak se za
čas zahájení zásahu ÚJ považuje čas odjezdu od mimořádné události, od níž je povolána
k zásahu ÚJ.
(4) Je-li jednotka PO provádějící zásah ÚJ odeslána k jiné mimořádné události, pak se za čas
ukončení zásahu ÚJ považuje čas odjezdu k jiné mimořádné události.
(5) Úhrada nákladů za zásah může být požadována jen jednou. Jde-li o zásah (zejména
havárie při přepravě nebezpečných věcí), 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., nebo jiný právní předpis např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, při havarijním
znečištění povrchových nebo podzemních vod (zásah, při kterém škody na věcných
prostředcích jednotky PO nebo náklady na zásah převyšují paušální úhradu nákladů za zásah),
postupuje se následovně:
v případě, že náklady na zásah dle výše uvedených předpisů byly již vyplaceny
a následně bylo zjištěno, že jde o zásah ÚJ, úhrada nákladů za zásah ÚJ se již znovu
nepožaduje,
b) v případě, že v době rozhodování o úhradě nákladů za zásah je jasné, že lze použít výše
uvedené předpisy i pro náhradu za zásah ÚJ, uplatní se náhrada za zásah ÚJ a na úhradu
nákladů, které převyšují částku uplatněnou za zásah ÚJ, se použijí ustanovení uvedených
předpisů.
a)

(6) Úhrada nákladů dle § 24 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se vyžaduje samostatně
a tento pokyn se na tyto případy nevztahuje.
(7) Jde-li o zásah jednotky SDH obce a bylo-li zjištěno, že zřizovatel jednotky již uplatnil na
krajském úřadu náhradu za zásah mimo její územní obvod podle § 27 odst. 1 písm. d) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel jednotky již
nemá nárok na úhradu nákladů za zásah ÚJ podle tohoto pokynu. Pokud zřizovatel jednotky
nepožádal o náhradu výdajů za zásah jednotky SDH obce mimo její území obvod a je zřejmé,
že šlo o zásah ÚJ, má vyúčtování náhrad za zásah ÚJ podle tohoto pokynu přednost.

Čl. 6
Kontrola podkladů, doplnění údajů a vyhotovení výzvy k úhradě nákladů
(1) HZS kraje nebo záchranný útvar pověří osobu odpovědnou za vyúčtování nákladů za
zásahy ÚJ.

10)

§ 3a odst. 1 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb., a § 55 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 36/2014

Strana

5

(2) Odpovědná osoba za vyúčtování nákladů za zásahy ÚJ:
a) provádí ověření a kontrolu přílohy k ZOZ ÚJ a na jejím základě provede výpočet 11)
nákladů dle počtu zasahujících jednotek PO a doby v celých hodinách,
b) vede souhrnné přehledy o vypočtené výši nákladů za zásahy ÚJ,
c) zpracovává výzvu k úhradě nákladů za zásah ÚJ (dále jen „výzva“) ve dvou výtiscích;
první výtisk výzvy odesílá povinné osobě,
d) informuje příslušného zřizovatele jednotky SDH obce, že má nárok si požádat o úhradu
nákladu za zásah ÚJ,
e) informuje příslušné HZS krajů nebo záchranný útvar, že byla zaslána výzva v příslušné
výši za zásahy jejich jednotek PO; případné nesrovnalosti při určení výše vyžádané
úhrady řeší s příslušnou osobou odpovědnou za vyúčtování nákladů za zásahy ÚJ,
f) vede přehled předpokládaných změn rozpočtu HZS kraje / záchranného útvaru (v oblasti
použitelných příjmů); pořadové číslo záznamu v přehledu tvoří číslo jednací výzvy,
g) předává finanční účtárně HZS kraje druhý výtisk výzvy spolu s originální přílohou k ZOZ
ÚJ, jako podklad pro očekávaný příjem úhrady nákladů za zásah ÚJ.
(3) Pro identifikaci dokumentů při komunikaci mezi HZS krajů a záchranným útvarem se
uvádí „číslo jednací výzvy“. Vzor výzvy je uveden v příloze č. 2 tohoto pokynu.
Čl. 7
Příjem úhrady nákladů HZS kraje a záchranným útvarem
(1) HZS kraje a záchranný útvar pověří osobu odpovědnou za zúčtování příjmu úhrady
nákladů od povinné osoby.
(2) Osoba odpovědná za zúčtování příjmu úhrady nákladů od povinné osoby:
a) po obdržení této úhrady provede zaúčtování tohoto příjmu standardním způsobem dle
vlastních předpisů (oběh účetních dokladů, pokyny k rozpočtování); současně provede
zápis do agendy očekávaných příjmů, a to individuálně podle jednotlivých zásahů,
b) o příjmu úhrady nákladů od povinné osoby a návrhu případného rozpočtového opatření
informuje náměstka ředitele HZS kraje / zástupce velitele záchranného útvaru pro
ekonomiku s tím, že tyto prostředky je nutno přerozdělit v rámci závazných ukazatelů
rozpočtu HZS kraje / záchranného útvaru. Náměstek ředitele HZS kraje / zástupce velitele
záchranného útvaru pro ekonomiku informuje o příjmu a návrhu na přerozdělení
závazných ukazatelů ředitele HZS kraje / velitele záchranného útvaru. O novém rozdělení
rozpočtových prostředků rozhodne na základě služebních předpisů ředitel HZS kraje /
velitel záchranného útvaru.
(3) Možnost úhrady nákladů za zásah ÚJ v hotovosti se připouští.
Čl. 8
Finanční kontrola
(1) Finanční kontrola se provádí v souladu s obecně platnými předpisy a interními akty
řízení. Ředitel HZS kraje a velitel záchranného útvaru stanoví konkrétní podmínky ve svém
interním aktu řízení o výkonu a organizaci ekonomické činnosti.
(2) O prováděných operacích včetně předávání informací je nutno pořizovat účetní záznamy
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
11)

Nařízení vlády č. 263/2013Sb., o paušální výši úhrady nákladů zásahu.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 36/2014

Strana

6

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) HZS kraje a záchranný útvar používají vyúčtované úhrady nákladů za zásah ÚJ
k zapojení do rozpočtu provozních výdajů, a to formou povoleného překročení rozpočtových
limitů o vzniklé příjmy.
(2) Částka poskytnutá podle právních předpisů 10), 11) slouží k úhradě nákladů služeb
souvisejících se základní náplní činnosti jednotek PO při postupu ve smyslu § 3a zákona
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 160/2013 Sb., kdy se příslušným orgánům uhradí vynaložené
náklady.
Čl. 10
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014. Rozhodným údajem je čas zásahu ÚJ.

Čj. MV-97751-1/PO-OVL-2014
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba
v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR
plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., v. r.

Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO 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 č. 36/2014

ISV 5.0 Statistické sledování událostí
GŘ HZS ČR
____________________________________________________________________________________________________________________

Ev. číslo:

7213003413

PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O ZÁSAHU - ÚHRADA - ÚMYSL
celkový přehled zasahujících jednotek požární ochrany
28.10.2013
___________________________________________________________________
Den vzniku:

Typ události SSU:

požár

Popis typu události:

POŽÁR, LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

Místo:

Kroměříž, Lutopecny, Lutopecny, stoh

Poznámka:

dle soudu

Zasahující jednotky PO - HZS ČR
Zasahující JPO
Čas zahájení zásahu Čas ukončení zásahu Celkový čas zásahu
__________________________________________________________________________________________
Stanice Kroměříž 721010 (HZS ČR)

28.10.2013 19:41

29.10.2013 10:17

14:36

Průzkum, Použití vody dodávané proudem C - počet proudů, Doplňování vody, Chlazení,

Stanice Kojetín 714012 (HZS ČR)

28.10.2013 19:53

28.10.2013 21:26

1:33

Doplňování vody,

Zasahující jednotky PO - SDH obcí
Zasahující JPO
Čas zahájení zásahu Čas ukončení zásahu Celkový čas zásahu
__________________________________________________________________________________________
Lutopecny 721133 (JSDHO)

28.10.2013 19:41

29.10.2013 15:00

19:19

Použití vody dodávané proudem C - počet proudů, Dálková doprava vody hadicemi, Chlazení, Jiné,

_____________________________________________________________________________________________________

Účast PČR
Oddělení:

Kroměříž

Pořízena fotodokumentace:

Spisová značka:KRPZ-115355/TČ-2013-150813

ANO

Pořízena videodokumentace:

NE

__________________________________________________________________________________________
Tisk: 28.7.2014 14:29:46

Přihlášen: LUKES
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GŘ HZS ČR

_____________________________________________________________________________________________________
Ev. číslo:

7213003413

PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O ZÁSAHU - ÚHRADA - ÚMYSL
výkaz za jednotlivou zasahující jednotku požární ochrany
Stanice Kroměříž 721010 (HZS ČR)
28.10.2013

JPO provádějící LP:
Den vzniku:

__________________________________________________________________________________________
Činnost u zásahu: Průzkum, Použití vody dodávané proudem C - počet proudů, Doplňování vody, Chlazení,
Místo:
Kroměříž, Lutopecny, Lutopecny, stoh
Čas zahájení zásahu: 28.10.2013 19:41 Čas ukončení zásahu: 29.10.2013 10:17 Celkový čas zásahu: 14:36

Doplnění textem
_________________________________________________________________________________
Jednotka HZS Zlínského kraje ÚO Kroměříž po příjezdu na místo události zjistila, že se jedná o požár stohu, který se nacházel
20 m od teletníku a sousedil s polem kukuřice. Jednotka nasadila 3 proudy C. Dvěma proudy prováděla hašení stohu a jedním
ochlazování střechy teletníku. Po dohodě a zvážení situace s VJ byly jednotky postupně posílány na stanice. JSDH Kroměříž,
Lutopecny zůstaly na místě a prováděly dohled nad požárem. Ráno se jednotka vrátila na základnu a provedla vystřídání. Po
příjezdu na místo zásahu v 08:36 hod. byl proveden průzkum. V době průzkumu na místě události zasahovaly JSDH Kroměříž,
JSDH Rataje a JSDH Lutopecny. Na místo události se dostavil zástupce Agrodružstva pan Dušan Suchánek, se kterým VZ
konzultoval situaci. Následně bylo rozhodnuto, že Agrodružstvo povolá na místo nakladač a požářiště bude rozhrabáno na větší
plochu a následně dohašeno. Na likvidaci ohnisek nasazeny 2 C proudy. Jeden od CAS JSDH Kroměříž a jeden C proud (SDH
Lutopecny). Likvidace požáru byla v 09:54 hod. V průběhu hašení byla odebírána voda z hydrantové sítě. Toto bylo ohlášeno
VZ na KOPIS. Místo zásahu bylo předáno zástupci Agrodružstva Postoupky panu Dušanu Suchánkovi. JSDH Rataje spolu
s JSDH Lutopecny prováděly ochranný dohled do 15:00 hod. Celková spotřeba vody: 15 000 litrů.

_________________________________________________________________________________
Účast PČR
Oddělení:

Kroměříž

Spisová značka: KRPZ-115355/TČ-2013-150813

__________________________________________________________________________________________
Pořízena fotodokumentace:

ANO

Pořízena videodokumentace:

NE

____________________________________________________________________________________________________________________
Tisk: 28.7.2014 14:30:50

Přihlášen: LUKES
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GŘ HZS ČR

_____________________________________________________________________________________________________
Ev. číslo:

7213003413

PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O ZÁSAHU - ÚHRADA - ÚMYSL
výkaz za jednotlivou zasahující jednotku požární ochrany
JPO provádějící LP:
Den vzniku:

Stanice Kojetín 714012 (HZS ČR)
28.10.2013

Činnost u zásahu:
Místo:

Doplňování vody,
Kroměříž, Lutopecny, Lutopecny, stoh

Čas zahájení zásahu:

28.10.2013 19:53 Čas ukončení zásahu: 28.10.2013 21:26 Celkový čas zásahu: 1:33

Doplnění textem
_________________________________________________________________________________
Jednotka prováděla dodávku vody do CAS HZS Kroměříž. Příslušníci se střídali při ochlazování okolí požáru.

________________________________________________________________________________
Účast PČR
Oddělení:

Kroměříž

Spisová značka: KRPZ-115355/TČ-2013-150813

__________________________________________________________________________________________
Pořízena fotodokumentace:

NE

Pořízena videodokumentace:

NE

____________________________________________________________________________________________________________________
Tisk:

28.7.2014 14:30:50

Přihlášen: LUKES
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ISV 5.0 Statistické sledování událostí
GŘ HZS ČR
____________________________________________________________________________________________________________________

Ev. číslo:

7213003413

PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O ZÁSAHU - ÚHRADA - ÚMYSL
výkaz za jednotlivou zasahující jednotku požární ochrany
JPO provádějící LP:

Lutopecny 721133 (JSDHO)

Den vzniku:
28.10.2013
___________________________________________________________________

Činnost u zásahu: Použití vody dodávané proudem C - počet proudů, Dálková doprava vody hadicemi, Chlazení, Jiné,
Místo:
Kroměříž, Lutopecny, Lutopecny, stoh
Čas zahájení zásahu: 28.10.2013 19:41 Čas ukončení zásahu: 29.10.2013 15:00 Celkový čas zásahu: 19:19

Doplnění textem
_____________________________________________________________________________________________________
Po příjezdu na místě zasahovala jednotka HZS ZLK stanice Kroměříž, Na rozkaz VZ jednotka prováděla dálkovou dopravu
vody hadicemi od podzemního hydrantu, dále bylo vybudováno čerpací stanoviště na návsi na doplňování cisteren a ochlazovací
práce jedním proudem C od CAS 24 stanice Kroměříž. Dále byla jednotka ponechána na místě na kontrolu požářiště
a následně se vrátila na základnu. Při zásahu došlo k poškození 2 ks hadice B. K dalšímu poškození techniky nedošlo.
_____________________________________________________________________________________________________

Účast PČR
Oddělení:

Kroměříž

Spisová značka: KRPZ-115355/TČ-2013-150813

__________________________________________________________________________________________
Pořízena fotodokumentace:

NE

Pořízena videodokumentace:

NE

___________________________________________________________________________________________________________________
Tisk: 28.7.2014 14:30:50

Přihlášen: LUKES
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P ř í l o h a č. 2
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 36/2014
Vzor výzvy
Hasičský záchranný sbor ……………………………….. kraje
Č.j.

Místo a datum vystavení
Počet listů:

Věc: Výzva k úhradě nákladů za zásah jednotek požární ochrany při mimořádné události
způsobené úmyslným jednáním
V souladu s ustanovením § 3a odst. 1 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 160/2013 Sb., a na základě
(uvést pravomocný rozhodnutí správního orgánu nebo pravomocného rozsudku soudu apod.),
kterým jste byl/a uznán/a vinným/vinnou z úmyslného jednání ze skutku (uvést konkrétní
skutek), v jehož důsledku vznikla povinnost jednotek požární ochrany, které jsou zařazeny
do seznamu jednotek požární ochrany v rámci nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, a musí zasahovat na
výzvu operačního a informačního střediska příslušného hasičského záchranného sboru kraje,
provést zásah na místě mimořádné události (konkretizovat místo zásahu) Vás (určeno všem
osobám uznaným vinným z úmyslného protiprávní skutku)
vyzýváme
k úhradě částky ve výši ………………. Kč, slovy…………………………………. korun
českých.
Úhradu proveďte na níže uvedený/é účet/účty:
1. HZS …… kraje
č. účtu xxxxxxxxxxxxx/xxxx, variabilní symbol (evidenční číslo události ze ZOZ)
ve výši ……….. Kč,
2. Záchranný útvar HZS ČR
č. účtu xxxxxxxxxxxxx/xxxx, variabilní symbol (evidenční číslo události ze ZOZ)
ve výši … Kč.
Výše úhrady vychází z ustanovení § 1 nařízení vlády č. 263/2013 Sb., o paušální výši
úhrady nákladů zásahu, za každou započatou hodinu zásahu jednotky hasičského záchranného
sboru kraje, jednotky záchranného útvaru nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Na vědomí:
Dotčené subjekty, jejichž jednotky PO se podílely na zásahu a jsou příjemci náhrady.

