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POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 4. února 2015,
k realizaci preventivně výchovné činnosti
u Hasičského záchranného sboru České republiky
K zabezpečení jednotného postupu při realizaci preventivně výchovné činnosti (dále jen
„PVČ“) u Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) v souladu se
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, Koncepcí požární prevence v České republice do roku 2016 a Koncepcí
ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, se stanoví:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Pro účely tohoto pokynu se rozumí:
a) PVČ souhrn organizačních, technických a provozních opatření a činností zaměřených na
výchovu obyvatelstva s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a v případě jejich
vzniku dosáhnout zmírnění nežádoucích dopadů mimořádné události na zdraví, životy,
majetek či životní prostředí odpovídajícím chováním obyvatelstva,
b) pracovní skupinou PVČ generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „generálního
ředitelství“) odborná pracovní skupina zajišťující plánování, koordinování a vyhodnocování
PVČ v rámci generálního ředitelství a v rámci HZS ČR,
c) pracovní skupinou PVČ hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“)
odborná pracovní skupina zajišťující plánování, koordinování a vyhodnocování PVČ
v rámci HZS kraje,
d) celostátním koordinátorem PVČ určený člen pracovní skupiny PVČ generálního
ředitelství, který řídí a sjednocuje postupy PVČ v rámci generálního ředitelství a metodicky
řídí činnost koordinátorů PVČ HZS krajů,
e) koordinátorem PVČ HZS kraje určený člen pracovní skupiny PVČ HZS kraje, který řídí
činnost pracovní skupiny PVČ HZS kraje a sjednocuje postupy v oblasti PVČ v rámci
HZS kraje,
f) plánem PVČ plán aktivit PVČ v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného
systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení včetně organizačního, personálního,
finančního a materiálního zajištění těchto aktivit.
(2) Služební funkcionáři generálního ředitelství a HZS kraje zabezpečují realizaci PVČ
v rámci své působnosti podle schváleného plánu PVČ, poskytují celostátnímu koordinátorovi
PVČ a koordinátorovi PVČ HZS kraje požadované podklady a informují jej o aktivitách
v oblasti PVČ organizovaných mimo plán PVČ.
Čl. 2
Pracovní skupina PVČ generálního ředitelství
(1) Pracovní skupinu PVČ generálního ředitelství jmenuje náměstek generálního ředitele
HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost (dále jen „CNP“); tvoří ji určení
příslušníci generálního ředitelství ze sekce prevence a CNP a sekce integrovaného
záchranného systému a operačního řízení a tiskový mluvčí. Jednotlivé členy pracovní skupiny
PVČ generálního ředitelství delegují příslušní služební funkcionáři.

(2) Pracovní skupina PVČ generálního ředitelství:
a) plánuje, realizuje a vyhodnocuje PVČ u generálního ředitelství,
b) spolupracuje na tvorbě vzdělávacích materiálů v oblasti PVČ a materiálů pro přípravu
učitelů základních a středních škol k výuce tématiky ochrany člověka za mimořádných
událostí,
c) zpracovává hlavní zaměření PVČ HZS ČR a plán PVČ generálního ředitelství na daný
kalendářní rok,
d) zpracovává zprávu o činnosti HZS ČR v oblasti PVČ (dále jen „zpráva“) za uplynulý
kalendářní rok,
e) zpracovává přehled uskutečněných aktivit PVČ generálního ředitelství členění podle
tabulky uvedené v příloze č. 1 tohoto pokynu,
f) podle aktuální potřeby navrhuje realizaci dalších úkolů a opatření v oblasti PVČ.
(2) Pracovní skupina PVČ generálního ředitelství se schází nejméně jedenkrát za čtvrt roku.
Pracovní skupinu PVČ generálního ředitelství svolává celostátní koordinátor PVČ. V případě
potřeby může podnět ke svolání pracovní skupiny PVČ generálního ředitelství podat
kterýkoliv její člen.
Čl. 3
Celostátní koordinátor PVČ
(1) Celostátního koordinátora PVČ jmenuje náměstek generálního ředitele HZS ČR pro
prevenci a CNP z příslušníků odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního
ředitelství.
(2) Celostátní koordinátor PVČ řídí činnost pracovní skupiny PVČ generálního ředitelství
a metodicky řídí činnost koordinátorů HZS krajů. Plní zejména tyto úkoly:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

předkládá generálnímu řediteli ke schválení hlavní zaměření PVČ HZS ČR a plán PVČ
generálního ředitelství na daný kalendářní rok,
spolupracuje s ostatními organizačními složkami HZS ČR, ústředními správními úřady,
dalšími institucemi a neziskovými organizacemi, které jsou dotčeny PVČ,
spolupracuje zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími
dotčenými resorty při realizaci výuky tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí
na základních a středních školách,
stanoví rozsah a způsob realizace tematické přípravy učitelů k výuce tématiky ochrany
člověka za mimořádných událostí,
podílí se na zpracování zásad přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci,
upřesňuje obsah a zaměření této přípravy,
provádí kontrolní a rozborovou činnost v oblasti PVČ,
ve spolupráci s administrátorem webových stránek a tiskovým mluvčím generálního
ředitelství zveřejňuje informace o PVČ v rámci HZS ČR a tyto stránky pravidelně
aktualizuje,
každoročně do 31. ledna předkládá generálnímu řediteli HZS ČR zprávu za uplynulý
kalendářní rok.
Čl. 4
Pracovní skupina PVČ HZS kraje

(1) Pracovní skupinu PVČ HZS kraje jmenuje ředitel HZS kraje; tvoří ji určení příslušníci
HZS kraje (HZS hl. m. Prahy) z oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování
příčin vzniku požárů (odboru prevence) a oddělení (odboru) ochrany obyvatelstva a úseku
integrovaného záchranného systému a operačního řízení a tiskový mluvčí. Jednotlivé členy
pracovní skupiny PVČ HZS kraje delegují příslušní služební funkcionáři.

(2) Pracovní skupina PVČ HZS kraje:
a) plánuje, realizuje a vyhodnocuje PVČ u HZS kraje,
b) spolupracuje na tvorbě vzdělávacích materiálů v oblasti PVČ a materiálů pro přípravu
učitelů základních a středních škol k výuce ochrany člověka za mimořádných událostí
a pomůcek pro žáky,
c) zpracovává plán PVČ HZS kraje; při jeho zpracování vychází z hlavního zaměření PVČ
HZS ČR a plánu PVČ generálního ředitelství na daný kalendářní rok,
d) pracovává zprávu o činnosti HZS kraje v oblasti PVČ za uplynulý kalendářní rok,
e) zpracovává přehled uskutečněných aktivit PVČ u HZS kraje v členění podle tabulky
uvedené v příloze č. 1 tohoto pokynu,
f) podle aktuální potřeby navrhuje realizaci dalších úkolů a opatření v oblasti PVČ.
(3) Pracovní skupina PVČ HZS kraje se schází nejméně jedenkrát za čtvrt roku. Pracovní
skupinu PVČ HZS kraje svolává koordinátor PVČ HZS kraje. V případě potřeby může podnět
ke svolání pracovní skupiny PVČ HZS kraje podat kterýkoliv její člen.
Čl. 5
Koordinátor PVČ HZS kraje
(1) Koordinátora PVČ HZS kraje jmenuje ředitel HZS kraje z příslušníků oddělení (odboru)
ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS kraje (HZS hl. m. Prahy).
(2) Koordinátor PVČ HZS kraje řídí činnost pracovní skupiny PVČ HZS kraje. Plní zejména
tyto úkoly:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

předkládá řediteli HZS kraje ke schválení zpracovaný plán PVČ HZS kraje na daný
kalendářní rok,
spolupracuje s ostatními organizačními složkami HZS ČR, obcemi, dalšími institucemi
a neziskovými organizacemi v rámci kraje, které jsou dotčeny PVČ,
koordinuje činnost HZS kraje zaměřenou na pomoc školám při začleňování tématiky
ochrany člověka za mimořádných událostí do výuky,
upřesňuje rozsah a způsob realizace přípravy učitelů k výuce tématiky ochrany člověka za
mimořádných událostí,
ve spolupráci s administrátorem webových stránek a tiskovým mluvčím HZS kraje
zveřejňuje informace o PVČ v rámci HZS kraje a tyto stránky pravidelně aktualizuje,
průběžně informuje celostátního koordinátora PVČ o aktivitách nezahrnutých do plánu
PVČ HZS kraje,
každoročně do 15. července zasílá celostátnímu koordinátorovi PVČ informaci
o průběžném plnění plánu PVČ HZS kraje za I. pololetí kalendářního roku,
každoročně do 15. ledna zasílá celostátnímu koordinátorovi PVČ zprávu o činnosti HZS
kraje v oblasti PVČ za uplynulý kalendářní rok.
Čl. 6
Finanční zabezpečení PVČ u HZS kraje

(1) HZS kraje ve svém rozpočtu na příslušný kalendářní rok vyčleňuje finanční prostředky
k zabezpečení PVČ HZS kraje uvedené v Plánu PVČ HZS kraje, minimálně ve výši uvedené
v příloze č. 2 tohoto pokynu. Jednotlivé HZS krajů přijmou taková opatření v rámci
nastaveného systému finanční kontroly, aby určený příslušník oddělení (odboru) ochrany
obyvatelstva a krizového řízení HZS kraje (HZS hl. m. Prahy) byl odpovědný za hospodárné,
efektivní a účelné nakládání s těmito prostředky.

(2) Návrh finančního zabezpečení PVČ HZS kraje na příslušný kalendářní rok zpracovává
náměstek ředitele HZS kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost a předkládá jej ke
schválení řediteli HZS kraje.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 8/2011 k realizaci preventivně výchovné činnosti
u Hasičského záchranného sboru České republiky, se zrušuje.
Čl. 8
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Čj. MV-168129-1/PO-OKR-2014
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS kraje
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR

P ř í l o h a č. 1
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 6/2015
Přehled uskutečněných aktivit PVČ za rok …….
počet
aktivit

počet
zúčastněných

1. Aktivity
počet realizátorů z HZS
počet realizátorů z HZS
kraje – přímá realizace
kraje – podíl na realizaci
1.1 Předškolní aktivity
(mimo projektu Hasík a pohybově-vědomostních soutěží)

pořadatel

1. 2 Aktivity pro základní a střední školy
(mimo projektu Hasík a pohybově-vědomostních soutěží)
1.3 Aktivity pro vysoké školy
1.4 Aktivity pro aktivní populaci
(mimo přípravu učitelů)
1.5 Aktivity pro seniory
1.6 Aktivity pro osoby invalidní a se zdravotním postižením
1.7 příprava učitelů
1.8 Pohybově-vědomostní soutěže
1.9 Exkurze na stanicích

počet aktivit
MŠ

2. Realizované projekty
2.1 Hasík CZ
počet aktivit
počet
SŠ
zúčastněných

počet aktivit
ZŠ

počet realizátorů
z HZS kraje

počet realizátorů
mimo HZS kraje

2.2 Vaše cesty k bezpečí
ANO

NE
2.3 Spolupráce s o.s. Asociace Záchranný kruh

ANO

název

termín

NE

pořadatel

3. Další preventivně výchovné akce
cílová
počet
počet realizátorů z HZS
skupina
účastníků kraje – přímá realizace

4. Média
počet médií

počet příspěvků

počet realizátorů z HZS
kraje – podíl na realizaci

počet přispěvovatelů (tvůrců)

4.1 Vzdělávací aktivity prostřednictvím rozhlasu
4.2 Vzdělávací aktivity prostřednictvím televize
4.3 Zpracované příspěvky do tištěných médií
druh

5. Vydání vlastních materiálů
počet
náklad
6. Jiné

počet přispěvovatelů

P ř í l o h a č. 2
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 6/2015

Kritéria pro rozdělení finančních prostředků na PVČ a minimální výše finančních
prostředků na PVČ na kalendářní rok
Kritéria pro rozdělení finančních prostředků
HZS kraje

počet obyvatel
(100 obyvatel/6,- Kč)

počet obcí/městských částí
(100,- Kč)

Minimální výše
finančních
prostředků na
kalendářní rok

HZS hl. m. Prahy

75.000,-

6.000,-

40.000,-

HZS Středočeského kraje

78.000,-

115.000,-

97.000,-

HZS Jihočeského kraje

38.000,-

62.000,-

50.000,-

HZS Plzeňského kraje

34.000,-

50.000,-

42.000,-

HZS Karlovarského kraje

18.000,-

13.000,-

15.000,-

HZS Ústeckého kraje

50.000,-

35.000,-

43.000,-

HZS Libereckého kraje

26.000,-

22.000,-

24.000,-

HZS Královéhradeckého kraje

33.000,-

45.000,-

39.000,-

HZS Pardubického kraje

31.000,-

45.000,-

38.000,-

HZS Kraje Vysočina

31.000,-

70.000,-

50.000,-

HZS Jihomoravského kraje

70.000,-

67.000,-

69.000,-

HZS Olomouckého kraje

38.000,-

40.000,-

39.000,-

HZS Moravskoslezského kraje

74.000,-

30.000,-

52.000,-

HZS Zlínského kraje

35.000,-

31.000,-

33.000,-

631.000,-

631.000,-

631.000,-

Celkem (Kč)

