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POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 14. dubna 2021,
kterým se stanoví postup při uplatňování náhrady nákladů vzniklých při zásahu
z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
K provedení § 44 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění
zákona č. 51/2021 Sb., se stanoví:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tímto pokynem se upravuje postup hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) kraje
a Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „záchranný útvar“) při uplatňování náhrady nákladů
vzniklých při zásahu z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla (dále jen „náhrada
nákladů zásahu“).
Čl. 2
Náhrada nákladů zásahu
Náhradu nákladů zásahu uplatňuje:
a) HZS kraje
1. za zásah jednotek příslušného HZS kraje a dále u společných zásahů za jednotky
sousedního HZS kraje a za jednotku záchranného útvaru,
2. za zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „SDH obce“),
b) záchranný útvar v případě samostatného zásahu jednotky záchranného útvaru.
Čl. 3
Tiskopis pro uplatnění nároku na náhradu nákladů zásahu
(1) Základním dokladem pro uplatnění nároku na náhradu nákladů zásahu je tiskopis podle
právního předpisu 1).
(2) Tiskopis je k dispozici v elektronické podobě a je součástí aplikace „modul SSU-ZOZ“.
(3) Pro identifikaci dokumentů při komunikaci mezi HZS kraje nebo záchranným útvarem
a pojišťovnami, Českou kanceláří pojistitelů (dále jen „ČKP“) nebo Ministerstvem financí se
v tiskopisu uvádí „variabilní symbol“ (ECUD).
Čl. 4
Úkoly velitele zásahu
pro zajištění podkladů pro náhradu nákladů zásahu
(1) Velitel zásahu, kterým je příslušník HZS ČR:
a) zajišťuje, pokud to průběh záchranných prací při zásahu umožní, pořízení fotodokumentace
nebo videozáznamu tak, aby z ní byla patrná situace a činnost jednotek PO na místě
1)

Vyhláška č. 52/2021 Sb., o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy
způsobené provozem vozidla.
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zásahu, prokazující činnost 2) jednotky PO, opravňující HZS kraje nebo záchranný útvar
k uplatnění nároku na náhradu nákladů zásahu, a dále jednoznačnou identifikaci vozidel
zadokumentováním jejich registrační značky, resp. VIN,
b) shromažďuje potřebné podklady a vyplňuje příslušné položky Zprávy o zásahu (dále jen
„ZOZ“) za jím určené jednotky HZS kraje, jednotky záchranného útvaru nebo jednotky
SDH obce,
c) předává vyplněný tiskopis, případně i ZOZ, se všemi přílohami (zejména foto resp. video
dokumentací) určené osobě HZS kraje nebo záchranného útvaru (viz čl. 5).
(2) Velitel zásahu, kterým je velitel jednotky SDH obce:
a) plní úkoly uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a),
b) shromažďuje potřebné podklady a údaje potřebné k vyplnění tiskopisu uvede na konec
textové části ZOZ jednotky SDH obce,
c) předává podklady příslušnému HZS kraje prostřednictvím určené osoby HZS kraje.
Čl. 5
Úkoly určené osoby
(1) Určená osoba HZS kraje nebo záchranného útvaru provádí kontrolu podkladů předaných
velitelem zásahu (čl. 4 odst. 1 písm. c), které po odstranění případných nedostatků předává
osobě odpovědné za vyúčtování nákladů zásahu (dále jen „odpovědná osoba“).
(2) Určená osoba HZS kraje provádí vyplnění tiskopisu za zřizovatele jednotky SDH obce,
a to na základě příslušných údajů, uvedených v textové části ZOZ, zpracované velitelem
jednotky SDH obce, a vyplněný tiskopis předá odpovědné osobě.
Čl. 6
Odchylky při uplatňování nároku na náhradu nákladů zásahu
(1) Náhrada nákladů zásahu se nepožaduje, jde-li o:
a) jednotku PO, které byl v této souvislosti vyhlášen poplach, ale byla ponechána v záloze na
vlastní či na jiné stanici (zbrojnici), nebo nezasahovala, protože byla odvolána krajským
operačním a informačním střediskem HZS kraje během jízdy k zásahu spojeného
s provozem vozidla či z místa tohoto zásahu před zahájením zásahu,
b) jednotku PO zasahující mimo území České republiky.
(2) Za čas zahájení zásahu se jednotce PO vyslané k zásahu spojenému s provozem vozidla od
zásahu u jiné mimořádné události považuje čas odjezdu od jiné mimořádné události.
(3) Za čas ukončení zásahu se jednotce PO odeslané od zásahu spojeného s provozem vozidla
k jiné mimořádné události považuje čas odjezdu k jiné mimořádné události.
(4) Jednotce PO, která dočasně přeruší zásah spojený s provozem vozidla bez jeho ukončení
s odjezdem na základnu a následným návratem do místa mimořádné události, se výsledná
doba zásahu stanovuje odečtením doby, po kterou nebyla jednotka PO na místě zásahu od
celkové doby zásahu jednotky PO. Tuto úpravu časového údaje provádí určená osoba
HZS kraje nebo záchranného útvaru v tiskopisu na základě časových údajů uvedených ve
ZOZ, tj. časového údaje o odjezdu jednotky PO z místa události a následného opětovného
příjezdu na místo události.

2)

§ 6 odst. 4 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.
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Čl. 7
Uplatnění nároku na náhradu nákladů zásahu
(1) Náměstek ředitele HZS kraje nebo zástupce velitele záchranného útvaru, do jehož
působnosti spadá uplatnění nároku na náhradu nákladů zásahu, pověří odpovědnou osobu ve
svém úseku.
(2) Odpovědná osoba:
a) provádí kontrolu tiskopisu a v případě zjištění nedostatků vyzve určenou osobu
k odstranění nedostatků nebo doplní nezbytné údaje,
b) vede souhrnné přehledy o vypočtené výši náhrad nákladů zásahu,
c) vyhledává prostřednictvím dotazovacího nástroje ČKP (uveřejněno 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 tiskopis
z důvodu přesné identifikace vozidla,
d) odesílá tiskopis se všemi přílohami (zejména foto resp. video dokumentací) v elektronické
podobě příslušné pojišťovně, resp. ČKP nebo Ministerstvu financí,
e) v případě, že se zásahu zúčastnila jednotka sousedního HZS kraje, záchranného útvaru
nebo SDH obce, informuje příslušný HZS kraje, záchranný útvar nebo zřizovatele
jednotky SDH obce, že byla vyžádána náhrada nákladů zásahu, v příslušné výši, za zásahy
jejich jednotek PO; případné nesrovnalosti při určení vyžádané náhrady nákladů zásahu
řeší s odpovědnou osobou dotčeného HZS kraje nebo záchranného útvaru, se zřizovatelem
jednotky SDH obce, příslušnou pojišťovnou, ČKP nebo Ministerstvem financí,
f) předává tiskopis na oddělení finanční HZS kraje nebo záchranného útvaru, jako podklad
k předpisu podmíněné pohledávky za náhradu nákladů zásahu.
Čl. 8
Příjem úhrady nákladů zásahu
(1) Vedoucí oddělení finančního HZS kraje nebo záchranného útvaru určí osobu, která
zúčtovává pohledávky za náhrady nákladů zásahu a osobu, která zúčtovává úhrady těchto
pohledávek.
(2) O příjmu úhrady nákladů zásahu informuje osoba určená podle odstavce 1 příslušného
příkazce operace, který zajistí zpracování žádosti o překročení závazných ukazatelů státního
rozpočtu o použití náhrad nákladů zásahu.
(3) Pokud HZS kraje nebo záchranný útvar obdrží vyrozumění o nepříslušnosti pojišťovny,
ČKP nebo Ministerstva financí nebo tuto skutečnost zjistí, řeší dále případ s jiným povinným
subjektem (jiná pojišťovna, ČKP, Ministerstvo financí).
(4) Možnost úhrady nákladů zásahu v hotovosti se nepřipouští.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
a) Pokyn generálního ředitele č. 4/2017, kterým se stanoví postup při uplatňování náhrady
nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami požární ochrany,
b) Čl. X Pokynu generálního ředitele č. 32/2018, kterým se mění některé interní akty řízení.
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Čl. 10
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-43532-5/PO-OVL-2021
Generální ředitel HZS ČR
genpor. 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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