
S B Í R K A
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013  Částka: 10     

O B S A H :

Část I. 10. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 
ze dne 19.2.2013, kterým se stanoví postup a pravidla při sběru 
dat o jednotkách požární ochrany, požární technice a věcných 
prostředcích požární ochrany 
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10
POKYN

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 19. února 2013,

kterým se stanoví postup a pravidla při sběru dat o jednotkách požární ochrany, 
požární technice a věcných prostředcích požární ochrany

K zabezpečení úkolů podle § 24 odst. 1 písm. o), § 26 odst. 2 písm. j) a § 73 odst. 2 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví

Čl. 1
Postup a pravidla činnosti při sběru dat

(1) Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“) zabezpečuje sběr dat o jednotkách 
požární ochrany dislokovaných na území HZS kraje (dále jen „sběr dat o jednotkách“) 
prostřednictvím modulu Jednotky PO v programu ISV Administrátor.

(2) HZS kraje zabezpečuje sběr dat o požární technice a věcných prostředcích požární 
ochrany jednotek požární ochrany dislokovaných na území HZS kraje (dále jen „sběr dat 
o technice a prostředcích“), prostřednictvím modulů Strojní, Chemické a Technické služby 
v programu IKIS II.

(3) Export dat z modulu Jednotky PO z HZS kraje na MV-generální ředitelství HZS ČR se 
provádí automaticky čtvrtletně společně s daty z programu statistického sledování událostí dle 
následujícího rozpisu:

a) data za období leden až březen - do 15. dubna,
b) data za období leden až červen - do 15. července,
c) data za období leden až září - do 15. října,
d) data za období leden až prosinec - do 16. ledna následujícího roku (roční export dat za 

období leden až prosinec musí obsahovat všechny změny tohoto období).

(4) Export dat z modulů Strojní, Chemické a Technické služby z HZS kraje na MV-
generální ředitelství HZS ČR se provádí prostřednictvím modulu Administrace v programu 
IKIS II. Exportovaná data se zasílají na elektronickou adresu sber.dat@grh.izscr.cz dle 
následujícího rozpisu:

a) data za období leden až březen - do 15. dubna,
b) data za období leden až červen - do 15. července,
c) data za období leden až září - do 15. října,
d) data za období leden až prosinec - do 16. ledna následujícího roku (roční export dat za 

období leden až prosinec musí obsahovat všechny změny tohoto období),
e) aktuální data v termínech na základě požadavku MV-generálního ředitelství HZS ČR.

(5) Číselník požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je spravován 
MV-generálním ředitelstvím HZS ČR prostřednictvím modulu Centrální správy číselníků 
v programu IKIS II. 

(6) Povinné údaje vyplňované v modulu Jednotky PO jsou uvedeny v příloze tohoto pokynu.
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Čl. 2
Zrušovací ustanovení

      Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 47/2007, kterým se stanoví postup a pravidla sběru 
dat o požární technice, věcných prostředcích požární ochrany a jednotkách požární ochrany, 
se zrušuje.

Čl. 3
Účinnost

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-23684-1/PO-OVL-2013

Generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba 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
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 10/2013

Povinné údaje vyplňované v programu Jednotky PO

V záložce „Obecné“

Platný záznam
EVČJ (nové)
Název jednotky
Územní odbor
Nadřízené OPIS
Kategorie jednotky
Plánovaná kategorie JPO
Velitel stanice
Nadřízená profesionální JPO
Typ vlastnictví objektu JPO
Majitel objektu JPO
Zřizovatel
EVČJ platné do r. 2001
Typ stanice
Zahrnuta do plošného pokrytí
Předurčenost pro dopravní nehody
Předurčenost pro chemické havárie

V záložce „Technologie a početní stavy“ podtitulu „Početní stavy jednotky PO“

Velících důstojníků
Velitelů čet
Velitelů družstva
Hasičů
Velitelů JSDH
Lezců
Potápěčů
Nositelů dýchací techniky
Příslušníků strojní služby
Příslušníků chemické služby
Příslušníků technické služby
Příslušníků spojové služby
Celkový počet techniků
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Komentář k jednotlivým položkám

V záložce „Obecné“

Platný záznam – zaškrtává se v případě, že jednotka PO je zřízena, v případě zrušení 
jednotky PO se pole nezaškrtává.

EVČJ (nové) – dle Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra
č. 4/2001, kterým se stanoví pravidla a zásady používání kódů územních celků pro tvorbu 
evidenčních čísel jednotek požární ochrany, tj. šestimístné číslo.

Název jednotky

U jednotek HZS krajů se uvádí název „Stanice“ a místo dislokace např. „Stanice Kroměříž“.
U jednotek SDH obcí se uvádí název obce, příp. i část obce, ve které je jednotka dislokována 
např. „Ostrava-Zábřeh“. 
U jednotek HZS podniků se uvádí užívaný zkrácený název zřizovatele + dislokace např. 
„Glaverbel Teplice“.
U jednotek SDH podniků se uvádí užívaný zkrácený název zřizovatele + dislokace.
U vojenských hasičských jednotek se uvádí „VHJ“ + dislokace jednotky např. „VJH Jince“.

Územní odbor – příslušný územní odbor, pod jehož působnost jednotka PO spadá.

Nadřízené OPIS – OPIS vysílající jednotku PO k zásahu.

Kategorie jednotky – skutečná (aktuální) kategorie jednotky PO dle schopnosti zajistit 
výjezd jednotky dle § 11 a § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 
požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Plánovaná kategorie JPO – kategorie jednotky PO dle plošného pokrytí území kraje, 
vyplňuje se i v případě, že je shodná se skutečnou kategorií jednotky; u jednotek SDH obcí 
nezařazených do plošného pokrytí se uvádí kategorie JPO V a nezaškrtne se položka 
„Zahrnuta do plošného pokrytí“. Všechny jednotky HZS podniků a vojenské hasičské 
jednotky se evidují jako jednotky kategorie JPO IV, všechny jednotky SDH podniků se 
evidují jako jednotky kategorie JPO VI. Požární hlídky se evidují jako „Doposud neurčeno, 
jiné“.

Velitel stanice – vyplňuje se pouze u jednotek HZS kraje; uvádí se pouze příslušníci HZS 
krajů, kteří jsou ustaveni na služební místo dle nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se 
stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů; příloha část
1.4, 6. tarifní třída - vrchní inspektor, bod 3 nebo 7. tarifní třída - komisař, bod 1 nebo
8. tarifní třída - vrchní komisař, bod 1.

Nadřízená profesionální JPO – jednotka HZS kraje, v jejímž hasebním obvodu se příslušná 
jednotka PO nachází.

Typ vlastnictví objektu JPO – vyplňuje se pouze u jednotek HZS krajů.

Majitel objektu JPO – vyplňuje se pouze u jednotek HZS krajů.
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Zřizovatel – uvádí se celý název zřizovatele jednotky PO

- zřizovatel HZS kraje ve formátu „ČR-HZS „název“ kraje“, např. „ČR-HZS Jihočeského 
kraje“,

- zřizovatel SDH obce ve formátu „Obec“, resp. „Město“ nebo „Městská část“ + název 
obce, resp. města, např. „Obec Horní Lhota“, „Město Příbram“, „Městská část Praha-
Kunratice“,

- zřizovatel podnikové jednotky PO (právnická nebo fyzická podnikající osoba) v souladu 
s obchodním rejstříkem např. ŠKODA AUTO, a.s. U vojenských hasičských jednotek se 
uvádí „Ministerstvo obrany“.

EVČJ platné do r. 2001 – uvádí se sedmimístné evidenční číslo jednotky PO platné do roku 
2001.

Typ stanice - vyplňuje se pouze u jednotek HZS krajů dle typizace stanic HZS krajů 
schválené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

Zahrnuta do plošného pokrytí – zaškrtává se pouze v případě, že je jednotka PO zahrnuta 
do plošného pokrytí. Jednotky HZS podniků a jednotky SDH podniků jsou všechny zahrnuty 
do plošného pokrytí. U jednotek SDH obcí nezařazených do plošného pokrytí se políčko 
nezaškrtává.

Předurčenost pro dopravní nehody – uvádí se předurčenost jednotky dle předurčenosti pro 
záchranné práce v souladu s plošným pokrytím území kraje jednotkami PO (A, B, C, D, E, F).

Předurčenost pro chemické havárie - uvádí se předurčenost jednotky dle předurčenosti pro 
záchranné práce v souladu s plošným pokrytím území kraje jednotkami PO (Z, S, O).

V záložce „Technologie a početní stavy“ podtitulu „Početní stavy jednotky PO“

Uvádí se počty dle zařazení určeného zaměstnavatelem. U jednotek SDH obcí a podnikových 
jednotek PO se uvádí dle funkčního zařazení zaměstnanců nebo členů stanovené 
zaměstnavatelem. Početní stavy příslušníků HZS krajů zařazených v jednotkách HZS krajů se 
uvádí dle platné systemizace služebních míst pro příslušný rok.

Velících důstojníků – vyplňují se pouze příslušníci HZS krajů, kteří jsou ustaveni na 
služební místo dle nařízení vlády č. 104/2005 Sb.; příloha část 1.4, 7. tarifní třída - vrchní 
komisař, bod 6 (tzv. velící důstojníci směn).

Velitelů čet – u jednotek HZS krajů se uvádí příslušníci, kteří jsou ustaveni na služební místo 
dle nařízení vlády č. 104/2005 Sb.; příloha část 1.4, 6. tarifní třída - vrchní inspektor, bod 2.

Velitelů družstva - u jednotek HZS krajů se uvádí příslušníci, kteří jsou ustaveni na služební 
místo dle nařízení vlády č. 104/2005 Sb.; příloha část 1.4, 5. tarifní třída - inspektor, bod 1.

Hasičů - u jednotek HZS krajů se uvádí příslušníci, kteří jsou ustaveni na služební místo dle 
nařízení vlády č. 104/2005 Sb.; příloha část 1.4, 2. tarifní třída - vrchní referent, bod 1 nebo
3. tarifní třída - asistent, bod 1 nebo 4. tarifní třída - vrchní asistent, bod 1.
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Velitelů JSDH – vyplňuje se pouze u dobrovolných jednotek PO; u jednotek SDH obcí nebo 
jednotek SDH podniků se vyplňuje číslice „1“.

Lezců - vyplňuje se pouze u jednotek HZS krajů, uvádí se počet příslušníků ustavených do 
lezecké skupiny služebním funkcionářem.

Potápěčů - vyplňuje se pouze u jednotek HZS krajů, uvádí se počet příslušníků ustavených 
do potápěčské skupiny služebním funkcionářem.

Nositelů dýchací techniky – počet příslušníků nebo zaměstnanců nebo členů v jednotce, kteří 
jsou předurčeni pro používání izolačních dýchacích přístrojů.

Příslušníci strojní služby – uvádí se počet strojníků a počet techniků strojní služby; 
u jednotek HZS krajů se uvádí příslušníci, kteří jsou ustaveni na služební místo dle nařízení 
vlády č. 104/2005 Sb.; příloha část 1.4, 3. tarifní třída - asistent, bod 1 nebo 4. tarifní třída -
vrchní asistent, bod 2 (strojní služba).

Příslušníci chemické služby – uvádí se počet techniků chemické služby; u jednotek HZS 
krajů se uvádí příslušníci, kteří jsou ustaveni na služební místo dle nařízení vlády č. 104/2005
Sb.; příloha část 1.4, 3. tarifní třída - asistent, bod 1 nebo 4. tarifní třída - vrchní asistent, 
bod 2 (chemická služba).

Příslušníci technické služby – uvádí se počet techniků technické služby; u jednotek HZS 
krajů se uvádí příslušníci, kteří jsou ustaveni na služební místo dle nařízení vlády č. 104/2005 
Sb.; příloha část 1.4, 3. tarifní třída - asistent, bod 1 nebo 4. tarifní třída - vrchní asistent, 
bod 2 (technická služba).

Příslušníci spojové služby – uvádí se počet techniků spojové služby; u jednotek HZS krajů 
se uvádí příslušníci, kteří jsou ustaveni na služební místo dle nařízení vlády č. 104/2005 Sb.;
příloha část 1.4, 3. tarifní třída - asistent, bod 1 nebo 4. tarifní třída - vrchní asistent, bod 2
(spojová služba).

Celkový počet techniků – celkový součet techniků, u strojní služby bez strojníků!!!




